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DAYO 
POSTZEGELALBUMS 

HET GROTE DAVO-ALBUM VOOR 

NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempel
band, uitgevoerd in goud en blauw 
Prima houtvrij papier, bladen op loyaal 
formaat 27'/2 X 31 cm, van clichés 
voorzien 
Gewicht 21/2 kg 
Jaarlijks aanvullende bladen voor de 
nieuw uitgekomen zogels in februari van 
ieder jaar 
Prijs in schroefband ƒ 15,— 
idem, alleen NFDERLAND 

in schroefband ƒ 
in klemband ƒ 

10,— 
12,50 

alleen OVERZ GEBIEDSDELEN 
in schroefband ƒ 11,— 

in klemband ƒ 13,50 

Bijpassende blanco bladen 
per stuk ƒ 0,10 

D A V O - L A N DEN-ALBUMS 

Deze albums vormen met het Davo-
album Nederland en Overz Gebieds
delen, het begin van een giote Eu; opa
reeks Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband, de wapens van de landen 
op de omslag en rug, uitgevoerd in de 
originele kleuren. 
De bladen van prima houtvrij papiei op 
formaat 27'/2 X 31 cm 
Geheel voorzien van clichés 

BELGIË ƒ 22,50 

FRANKRIJK „ 20,— 

DUITSLAND I (tot 1945) „ 20,— 

DUITSLAND II (na 1945) „ 20,— 

LUXEMBURG „ 15,— 

DENEMARKEN „ 12,— 
NOORWEGEN „ 12,— 

ZWEDEN „ 15,— 

U N L A N D „ 12,— 
VATICAAN . . „ 12,— 

ZWITSERLAND „ 20,— 

Nieuwe uitgaven volgen' In februari 
verschijnen ieder jaar de aanvullingen 
Bijpassende blanco bladen per stuk 
ƒ 0,10 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

UITGEVERIJ DAVO DEVENTER 

Postzegelhandel ,,Philato" 
G. WENTZEL — GIRO 917809 

VERHUISD 
naar Smedenstraat 1 2 6 t e Deventer 

Vanaf 23 februari as is onze winkel aldaar 

GEOPEND 
Uw adres voor postzegels, FDC alle filatelistische benodigdheden, 

taxatie beleggingsadviezen etc 
Uw bezoek en/of schrijven aan ons loont de moeite' 

LUCIFERSMERKEN VOOR VERZAMELAARS 

Meer dan 
10 000 verschillende 

merken 
zijn leverbaar, o a 

^ cit Duitsland, ICC \ers,chi]lcnde 
China, 100 ■verschillende 
Rusland, 100 verschil! (compl series) 
Tsjechoslowakije, I X \ersch:llende 
(conpl series) 
Hongarije, 100 verschillende 
Joegoslavië, 100 velschillende 
India, 100 velschillende 
Japan, 100 velschillende 
België 100 \ erschillcnde 
Oostenrijk, 50 verschillende 
Bulgarije, 25 verschillende (schaars) 
Roemtni t . 25 verschillende {sehaais) 

1,25 
. 1,50 
, 1,50 

, 1,50 
, 1,50 
, 1,25 
, 0,75 

0,75 
, 0,60 
, 0,75 

0.75 
0 75 

2,50 

. 2,50 
2,50 
9,— 

, 7,50 
. 1,50 

fers
met 
der 

Joei,osIaMe, 10 verschillende complete series van 1012 stuks (totaal 
dus 100120 verschillende merken) o a dieren, gebouwen, vliegtuigen, 
honden etc 
Hongarije, 10 verschillende complete series van 818 stuks, o a spoit, 
dieren, monumenten etc 
Portugal , 120 verschillende (complete series) 
^X'ereld, 1000 \erschillendt 
Spe.iale aanbieding RUILPAKKET 1000 merken, 600700 verschil
lende, slechts 
EtnNoudig album, geschikt voor 500 merken 
Prachtig luxe album zeer fraaie schroefband, met 100 bladen, 45 met 
verticale hokjes, 45 met horizontale hok)es, in diverse formaten, en 
10 blanco bladen, s l c h t s . . . 
Vulling (100 bladen) 

Te\ ens leverbaar tweemaandelijks veischijnende catalogus ^ an luci 
merken ( I J S ) , omvat 24 pagina's per nummer , waarvan 12 pagina's 
uitsluitend prachtige fotoreprodukties van nieuw uitgekomen merken 
gthele wereld Per jaar (6 nummers) ƒ 6,— Vraagt proefnummei 

BESTELLINGEN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK. 

Franco toezending na ontvangst van het bedrag op onze giroiekening 66 62 60, 
desgewenst onder rembours, h icr \oor wordt ƒ 0,50 extra door de P T T 
berekend 
Op aanvrage ontvangt u onze uitgebreide pujshjst, waarin vele inteiessante 
aanbiedingen zijn opgenomen 

Voor winkeliers kunnen wij de merken verpakt leveren (even
eens sigaiebandjes en postzegels m pakketten). Vraag hiervoor 
onze speciale prijslijst. (Zeer interessante kortingen) 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Jekerstraat 15 hs Amsterdam 

C A D E A U 
\ooi 4 ^lilden \olgt.ns Spei. Cat aan beteic ze^cU 
b]] best ^oor 5 maart a s bi | elk van onderstaande 

GELFGENHEIDSKOOPJES 
2C0 \ersch geiCf,cnh grootf zegels buitenl 
150 uitsl gelegcnh zegels Duitsland 
75 uitsl gelegenh zegels Bundesiep 

(100 ld ƒ 6,50, 125 ƒ 9 — , 150 ƒ 12,50) "- porto 

Best door storting op giro 92 76 78 \an 
J BIJLSMA TE Z U T P H E N , SCHIMMEL? LAAN 3 

Nedeii 

ƒ 4 , -
„ 4,50 
, 4,— 

TOPPRiJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen 
— restpartijen engros — restverzamelin^en Nederland en O R — groot 
tormaatzegels Nederland kopen wi) ook op papier h f 12 — per kilo — 
snelle afwikkeling — vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden, na 
ontvangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aantallen nrs , etc 

„ N O V I O M A G U M " POSTZEGELS ENGROS 
2e Vals t raa t 17 - Nijmegen Telefoon (08800) 2 06 38 

file:///erschillendt
file:///ersch


Speciale 
Bestellingen pe r 
giro 344623. 

Levering 
portvrij boven 
f 10 , -

H. KUIPERS 
Hulsiiorststr . 239 
Den Haag 

aanbieding 
Mal ta . Yver t 

S a r a w a k . 
S i e r r a Leone. 
T r in idad Tobago. 

J a m a i c a . 
Se langor . 
P e r a k . 
S. Rhodesia. 

Rhodes ia 
Nyasa land 

178. per 10 geb. / 
201. per 10 
239 - 250. 
259 - 261. 
190 - 201. 
181 - 189 
159 - 168 
173 - 175 
182 - 184 
67 - 77 
28 - 38 
77 

port 1 - 6 
port 1 - 6 

19 - 26 

geb. , 
geb. , 
geb. , 
geb. , 

t . • • 

ong. 

geb. , 
ong. 

' 0,65 
, 0,65 
. 2 — 
, 1,50 
, 3,— 
, 2,25 
, 1,25 
, 0,70 
, 0,70 
, 12,50 
, 12,50 
, 5 , -
, 2 , -
, 2,25 
, 1,70 

KiJKi WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

SERIES 

voor 
L O S S E ZEGELS — PAKKETTEN 

K I L O G O E D 
MENGSELS 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma m postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij m het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

9 P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
9 V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

icT" Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst, die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben 

VRI] OP AANVRAAG: Onze nieuwe inkoop-prijslijst 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur 

H. E. HARRIS &L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. Telegramadres: Harrisco Boston 

Welke postzegelvereniging 

Brieven met aantal leden en 
Boom'Ruygrok N.V., Haarlem. 

wil mijn wereldverzameling, verwerkt In 
rondzend boekjes in haar rondzending 
opnemen? 

condities, onder nummer Ph. 787, 

,JDEAL GOMSTROOKJES 
PRIAAAI! 

V R A A G U W H A N D E L A A R ! 

Voor de handel: Noviomagum - 2e Walstr. 17 - Nijmegen 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Parti jen 
betere losse 

Postzegels 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 8,50 

Bondsalbum K II 8,50 
„DAVO" album 15,— 

Groot insteekboek 
26 I 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken 11,— 
Alsv 20 bladen 19,80 

Insteekboekies ƒ 0,60, ƒ 0,90, 
ƒ 1 , - . ƒ 1,50. f 2,—. f 2,50. 
f 3,50. f 4.90. f 7.25. 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN, KOM 
IK U GAARNE BEZOEKEN 

Blanco albums met 100 bladen tn 
»chroefband f 5,50 f 7.50 en 
ƒ 12.-. 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 -

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

Wie levert mij 
tegen redelijke prijs 
postfris 
zonder plaickers 

(nrs. Yvert) 
Luxemburg 443/48, 514/16; Duitsland 746 A/C; Ber
lijn 57; België 827/31 + blok 29; Griekenland 57580, 
Itp 66/68; Italië 539/41, 567/69, 660/61; Liechtenstein 
Europa 1960 (compleet vel); Noorwegen 164/67; Ne
derland Itp 12/13; Portugal 760/61; Slowakije 74/76 
(compleet vel); Zwitserland 632/33, Dienst 296/315; 
Triest A 39/41, 79/81; Turkije 643/53, 654/61, 661A/F, 
687/94, 772/93, 795/803, 857/71, 882/3, 1136/39, 1212^14, 
1215/18; Spanje, 1937, type bp (Isabella) in complete 
vellen (deze ook gebruikt engros). 

Brieven onder nr. Ph. 788 aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

Te koop gevraagd 
verzamelingen partijen massagoed 
formaat zegels van Nederland p 
f. 15.— p. Kg. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Petristraat 8 - UTRECHT 

en kilowaar. Betaal voor groot 
Kg. f 12.50 bij 5 Kg. of meer 

G. 
(Oog 

V. d. 
In Al) 

EIJNDE 
- Telef. 31082 

Al uw zegels zijn veilig beschermd m 

HAWID-KLEMSTROKEN 
Thans voor iedere beurs. Verkrijgbaar bij uw handelaar. 

IMPORTEUR: Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Tel. 792640 - Parnassusweg 24 hs - Amsterdam-Z. 



KKIVI^ERS! O P G E L E T ! 
Onders taande za l U interesseren 

N e d e r l a n d 
T . R . C . - s e r i e 
(afst 31 an.) 0,95 
153a* 1,65 
257/60° 6 ,— 
310 /12* 0,90 
323/4» 1,35 
346 /49* 8 , — 
428 /42* 1,30 
4 9 0 / 9 9 * 1,45 
5 0 8 / 1 7 * 2,25 
544 /48* 1,40 
568 /72* 2,85 
5 7 8 / 8 1 * 2 ,— 
592/600* 5,60 
6 0 2 / 6 * ' 3,90 
651 / 6 2 * 3,40 
6 7 8 / 9 * 6 ,— 
6 8 0 / 8 9 * 2,75 
6 9 0 / 9 6 * 2 , — 
697, '8* 1,60 
6 9 9 ' 7 0 8 * 3,15 
709 /16* 2,30 
7 1 7 / 2 3 * 2,50 
724 /32* 2,80 
733 /39* 2,70 
740 /48* 2,70 
Lf 1 2 / 3 * v r i j b i . 9 0 , — 
T c ' ^ g r . 3 * 3,90 
R.'. M e r a p i * 5,50 

N i e u w - G u i n e a 
37 /39* 1,45 
4 0 / 4 3 * 2 , — 
4 4 ' 4 7 * 1,90 
52»'> 1,25 
56/59« 1,75 
6 2 / 6 5 * 1 50 

Curasao 
136 /40* 1,35 
192° 4,80 
196 /99* 1,35 
200 /5 * 4,25 
230/33° 19,90 
247° 1,60 * 1 , 4 5 
248/52* 13,50 
258 /60* 1,50 
271 /74* 2,75 
275 /90* 28,50 
293 /97* 2,70 
298/302« 3,90 
303 /10* 4,40 
311 /17* 3.45 

S u r i n a m e 
2 0 * 6,75 
249 /56* 1,50 
308* 5,75 
312/15« 7 ,— 
316/20» 2,35 
326/30* 3 , — 
331 /34* 2 4 , — 
335 /37* 2,75 
338/53» 10,40 
L P 20/22« 19,50 
31 1,50 
S u r P o r t 17/32° 10,50 
N e d . L . P 6 / 8 * 17,50 
E u r o p a z e g e l s D ive rse 
voo r l ope r - se r i es voo r 
rad ig . 

E u r o p a 
'56 6 landen compl .»67 ,50 
'57 7 landen compl .»22 ,50 
'58 7 landen c o m p l . » 1 0 , — 
'59 6 landen comp l .» 6 ,— 
'60 20 landen comp l »45 ,— 
L iech tens t . los*° 22,50 

De zegel^ der Veren igde 

N a t i e : , N e w Y o r k " z i jn 
los zoveel als in b l o k k e n 
van 4 met tab v o o r r a d i g , 
o.a N o . 27/28 los 40 ,— 
Blok mer aanhang 160 — 
Blok N o I* 8 0 , — 
Ghana c o m p l . pos t f r 150 ,— 
O o k los ve rk r i j gbaar 
Verde r hebben w i j b innen 
gekregen een moo ie co l 
lect ie Egypte, v^ o inz i t 
de series 94/96» 2 1 , — 
104° 12,50 
97/102» 
115/17» 
118/30° 
131/3» 
106/10* 
146/49* 
150/54* 
Enz., enz. 

Rusland 
Een k le ine greep u i t deze 
nagenoeg comp le te co l l . 
6° 
7 
7A ' 

* = o n g e b r u i k t 
'' = g e b r u i k t 

l i jst aan ons o p s t u r e n 
evenzo van F rank r i j k , Mo
naco, A m e r i k a , Engeland 
(ook plaatno's) , L iechten 
s tem, G r i eken land (mo
derne series) Al les w o r d t 
op vo lgo rde van b innen 
k o m s ' behandeld 

F . D . C . ' s 

4 5 , -
1 0 , — 
2 0 , — 

3,50 
7,50 

35 ,— 
42 — 

1 5 , -

10° 
77/92 
100/84a» 
308/27° 

8,50 
* 4 0 , — 

6,50 
8,50 

20 ,— 
«20,— ° 9 , — 

110 ,— 
47,50 

336/37° O n g . t . m paren 
160,— Mk 7 0 , — 

471/2° 3 4 , — 
4 5 5 A p a a r » 7 0 , — M k . 3 0 , — 
555/64° 6 0 , — 
783/99° 2 0 , — 
VI P 59B* 85 ,— 

Verde r alle b l okken voo r 
radig. D i t j uwee l der ph i 
latel ic IS o o k in zi jn geheel 
te koop v o o r f 2 5 0 0 , — 
D e co l lec t ie is b i j t o t op 
heden 

W I J z i jn m het bezi t van 
Z42r vele d ie ren en b loe-
menseries, waarvan vete 
lastige series 
Stuur h/ervoor uw monco-
lijst m. 

België 

175/78» 
258/66* 
326/32* 
342/50» 
351/2* 
356/62* 
363/74» 
383» 
394/400* 
724V/FF op aanvraag. 

140 ,— 
22,50 
20 ,— 

175,— 
3 2 , — 
23 ,— 

290,— 
3 3 , — 
32 ,— 

Oostenriji< 
553/75* 
543/52* 
765/68» 

90,— 
36,— 
23,— 

M a l t a 8 4 / 1 0 1 * 135,— 

Z u i d - V i e t - N a m 1 / 1 6 45, 

Z w i t s e r l a n d 
L.P 12a» 1 0 , — 
L P . 15a° 6,50 
Dienst 54a° 185 ,— 

Van bovenstaande landen 
k u n t u gerust u w manco-

Eur 56 compl 6 L 
„ 57 
,. 58 
„ 59 
„ 60 

7L . 
7 L 
6 L 

„ 20 L 
Liechtenst. los 
Turkye E 
Frankrijk 

Europa 
Vaticaan 

j r raad 54 

175,— 
45,— 
8,50 
7,75 

55,— 
25,— 
50,— 

56 consei! 
St . 

56 Apostel 
Zwitserland 57 
Idem P.T.T Itai. st. 
ld P T T . 
5 Noord 

boekje Fr 
landen 

57,50 
20,— 
35,— 
35,— 
35,— 
30.— 

F r a n k r i j k S t rasbourg 
U I 58 Rouen 55 ,— 

F r a n k r i j k S t rasbourg 
28 4 58 25 ,— 

T u r k i j e 1 0 1 0 58 1,50 

N e d e r l a n d 

Olynripiade 28 op spec 
vel (zie cat.) 30 ,— 

1949 Rode Kru .s 1 0 , — 
1949 Z o m e r 
1938 310/12 
1950 Z o m e r 
V e r d e r e F.D Cs. 

12,50 
5 0 . — 
3 0 , — 

van N e -
d e r l en Ko l op aanvraag 

U k u n t v e r d e r b i j ons alles 
bestel len zoals s tockboe-
ken (FrI-l-Safe) 32 pagina's 
f 9 — g r o o t fo rmaat Blan
co a lbums Cata logi 
Miche l ove rzee deel I, 
f 25 ,25 D A V O U n d e n -
a lbums, p ince t ten plak 
kers . enz 

Te koop gev raagd : 

W l | B E T A L E N V O O R 

N e d Rode Kru is '27 
Postfr 3,35 

O l y m p i a d e '28 „ 12 50 
70 en 80 ent „ 11 50 
Goudsche g l . „ 5 ,— 
K i n d '31 „ 3,50 
A N V V '32 „ 1 0 , — 
Zeeman '33 „ 7 50 
Enz enz 
Moo ie co l i van N e d en 
O con tan t te k o o p ge
vraagd 

W I J zt jn de hoogst b ieden 
de kopers van iedere co l 
lec t ie . Bij ser ieuze aan
b ied ing z i jn WIJ doo r het 
gehele land te o n t b eden 

V o o r ons o n b e k e n d e be
ste l lers , g i r o s t o r t m g v o o r 
u i t , me t rech t van t e r u g 
gave de r zegels b innen 
8 dagen A l l e aanbiedingen 
v r i j b l i j v e n d 

POSTZEGELHANDEL „BENELUX-EUROPA" 

C. J. V R O C W E S 
LomanstraatS - AMSTERDAM-Z. - Postgiro403079 - Tel. 020-715708 
d a n k r e ' a t i e : Ro t te rdamsche Bank N.V. — K a n t o o r Va le r iusp le in — A m s t e r d a m 

Te koop: Ned. en O.G., gebr. en ongebr., in twee albums, 
ca. f5000,—, slechts f 1500,—. 

inlichtingen onder no. Ph. 789, Boom-Ruygrok N.V. Haarlem 

MUNTEN GEVRAAGD. Geef postzegels o.a.: UNO, Israël, 
Vaticaan, FD-covers enz. voor oude of vreemde munten. 
A. Steussy, De Vriesstr. 42, Eindhoven. 

I I\ H O U » 

van dit nummer 

Voorwaarts 35 
De emissie „Napoleon Laure" II 36 
Een nieuwe nomenclatuur voor verschillendie 

verzamelobjecten '38 
Stierengevecht op postzegels van Spanje 40 
Bijdrage tot de kennis der zegels van Neder-

landB-Indië (X) 42 
Tentoonstelling postzegels Kerkelijke Staat in 

het Nederlandse Poistmuseum * 46 
Een zeer bijzondere veiling 49 
Spiegel der tijdschriften 50 
Bonds- en Filatelistendagen Nationale tentoon

stelling Rotterdam 1961 52 
Nederland 54 
Luchtpost 55 
België 56 
Stempe ls 57 

Nieuwtjes van deze maand 58 
Filatelistisch allerlei 60 
Bonds- en verenigingsnieuws 61 

Verzamelingen en parfijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstiaat 9 - Amsterdam - Slotervaart - Tel. 151858 

Betaa l goede pr i js . 

Ook grote objecten t e g e n c o n t a n t e betaling. 

g e z o e k U gaarne thu i s 

79 St. Z.-Afrika 1868 tot 1909. Schriftelijk verz. om inzage aan: 

G. PRINS Bilderdijkstraat 139, Den Haag. 

..VERENIGD-EUROPA" 
Aonbieding voorlopers t e g e n concurrerende pr i j zen ! 

(Indien niet anders 
aangegeven alles 
Postfr is ' ' ) 

1949 
1949 
1950 
1950 
1950 
1951 
1951 
1953 
1951 
1954 
1954 
1955 
1956 

Italië E R P ƒ 43,50 
Triest A E R P 
België blok Eurp Kamp 
Italië Tabak conf 

Luxemburg , , ^ eegschalen" gest. 
Griekenland E R P 
Itahe N A T O 
T n e s t - A - N A T O 
Griekenland N A T O sest 
Turkije Raad van Europa 
Hongarije E u r p . Wintersport . . 
Vaticaan Europa Apostel 

F D C. Griekenland Europa 1960 

, 46,— 
, 6,95 
, 47,— 
, 27 50 
, 65,— 
, 5,75 
, 15,— 
, 14, 
, 5,50 
, 39,75 
, 9,95 
, 4,95 
, 2,50 

Levering na 
ontvangst van 
betaling op post
giro nr. 286993 van: 

AUF DER HEIDE'S postzegel handel 
(P. van Uchelen) N.Z. Voorburgwal 151 - Tel . 222186 - AMSTERDAM 



ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten vereniqinqen 
Voor niet-aanqeslotenen (bij vooruitbetal inq) 

franco per post per jaar -f 10,—. 
Afzonderl i ike nummers lopende iaar 

en voorqaande jaar ƒ 1 , — . 
Nummers van voriqe jaarqanqen, 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 ƒ0 ,25 , 

vanaf 1958 f 0,30 alles plus port i 

38e jaargang - febr. 1961 (437) 

telie 

VOORWAARTS 
Wij vervolgen de nieuwe jaargang met een nummer 

waarin er naar is gestreefd recht te doen wedervaren 
aan zoveel mogelijk facetten op het rijke gebied der 
filatelie — het klassieke, het algemene en de beeld-
filatelie. Sommige artikelen worden vervolgd, andere in 
dezelfde geest opgevolgd en sommige zijn nieuw. Wij 
vestigen vooral de aandacht op de bijdrage van drs. 
A. van der Willigen over de Nomenclatuur en het over
zicht van de buitenlandse tijdschriften, dat is verzorgd 
door de heer Weidema. Voorts verwelkomen wij de heer 
Buelens uit Antwerpen, de nieuwe redacteur die maan
delijks een Belgische brief zal schrijven. In het algemeen 
hopen wij te kunnen zeggen dat het Maandblad steeds 
veelzijdiger zal worden, zonder daarbij aan diepte te 
verliezen. 

Het verheugt de redactie bijzonder te kunnen mede
delen dat het mogelijk is geworden de omvang van het 
Maandblad, in vergelijking met het vorige jaar met vier 
a acht pagina's te kunnen uitbreiden tot 32 ä 36 pagina's. 
Wil weten ons verzekerd van de trouw van een kring 
van vaste medewerkers, maar doen tevens een dringend 
beroep op onze lezers om deze uitbreiding te helpen 
verwezenlijken met bijdragen, reacties, raadgevingen, op
merkingen, tips en alles wat er toe kan meewerken, om 
het Maandblad te maken tot een waardige verschijning 
in de Nederlands-Belgische filatelie. 

Onzerzijds zullen wij alles doen wat in ons vermogen 
ligt om het Maandblad een zo breed mogelijke inhoud 
en een zo aantrekkelijk mogelijke vorm te geven. 

§ § 
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De emissie „NAPOLEON LAURE" II 

W . B. Brocx Overgenomen uit „DE POSTZEGEL", tijdschrift van de Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars 

III. DRIE UITVOERINGEN 
Hoewel het medaillon voor alle waarden gelijk is, werd de 

omranding van het medaillon op drie verschillende manie
ren uitgevoerd. 

De uitvoering volgens afbeelding 2 geldt voor de lage 
waarden, de 1, 2 en 4 centimes. Die volgens afbeelding 3 
is gebruikt voor de 10, 20, 30, 40 en 80 centimes, de 5 franc 
is heel anders (afbeelding 4). 

Verondersteld wordt, dat het medaillon voor alle waarden 
eerst apart gegraveerd is, en daarna geplaatst is in de 
omranding. Er zijn echter nog andere verschillen. Bij de 
1. 2 en 4 centimes vormen de cijfers één geheel met de 
omranding van het medaillon. Daarentegen zijn bij de waar
den in uitvoering 2 de waarde-aanduidingen eerst aange
bracht op aparte metaalblokjes, die daarna in de omlijsting 
werden geplaatst. Dat plaatsen is niet altijd even secuur 
geschied. Men kan dat bij sommige waarden vaak consta
teren. Bij de 80 centimes is het in de regel duidelijk zicht
baar, vooral aan de rechterkant, zie afbeelding 5. 

Ook ziet men het nogal eens bij de 30 centimes, zie af
beelding 6. 

Zelden kan men het bij de 20 centimes constateren. Bij de 
10 centimes en 40 centimes zijn die kleine plaatjes nauw
keurig ingelast, zodat men dat niet zien kan. 

Bij de 5 franc is eerst het vel afgedrukt zonder de 5 en 
de F. Daarna werden als tweede bewerking die 5 en die F 
gedrukt. Dit wordt bewezen, doordat deze 5 en F soms 
andere kleuren hebben dan de ondergrond. Ook zijn zelfs 
héél enkele exemplaren gevonden, waarop die 5 en die F 
ontbreken. 

IV. PLAATFOUTEN 
Het aantal plaatfouten en plaatfoutjes is legio. Ze bestaan 

meestal uit witte vlekken en vlekjes, die op tal van plaat
sen op de zegels kunnen voorkomen, en die gevolg zijn van 
het slijten van het materiaal. 

De oerplaat, de poinqon original, de drukvorm, is gemaakt 

door de graveur Désiré Albert Barre, meestal kortweg aan
geduid met Barre Jr. Deze was de zoon van Jacques Barre, 
Chef-graveur van de Monnaie te Parijs. Van hem zijn af
komstig de zegels van de vorige emissies. Chef van de 
zegelfabrikatie was van 1849 tot 1875 Anatole Hulot. 

Op alle bovengenoemde plaatfouten kunnen we niet in
gaan Die zich daarvoor interesseert, kan het werk van 
Suarnet opslaan, dat zich meer speciaal met plaatfouten 
bezighoudt. 

Behalve de plaatfouten, bestaande uit genoemde witte 
vlekken, komen ook exemplaren voor met dubbele of met 
ontbrekende omlijning. 

Om een indruk te geven van de vele witte vlekken, die 
kunnen voorkomen, vindt men hieronder in afbeelding 7 
de onderkant van een 80 centimes zegel. 

Deze zegel vertoont fouten in de rozet links onder, in de 
rozet rechts onder, in de rand rechts onder en langs de 
hele Griekse rand aan de rechterkant. 

Onder de plaatfouten komen er enkele voor, die we nader 
gaan beschrijven: 
1) Hoorn op de neus (ä la corne), zie afbeelding 8. 

Deze plaatfout komt alleen bij de 20 centimes voor. Eigen
lijk is het niets anders dan een der witte vlekken, zoals 
boven genoemd, maar de vorm en de plaats daarvan is zó-
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danig, dat deze variëteit toch wel een bijzondere plaats in
neemt en bij verzamelaars gewild is. 
2) Met de btjtjes (aux abeilles), zie afbeelding 9. 

Ook deze plaatfout komt alleen bij de 20 centimes voor. 
3),Met de sigaret (a la cigarette) 

Hiervan kan ik helaas geen afbeelding geven. Deze plaat
fout komt alleen voor bij de 1 centime. Bij deze zegel loopt, 
ongeveer vanuit de mond, enigszins naar voren een witte 
streep, die zich daarna voortzet naar beneden tot in de baard, 
en dus de indruk wekt van een sigaret. 

Hierboven (afbeelding 10) nog een curieuze variëteit uit 
mijn collectie, die ik elders niet zag aangegeven, waarbij 
de baard met een bocht naar voren staat. 

Bij de 5 franc-waarde komt nog een heel andere plaat
fout voor (zie afbeelding 11). Dit is een echte fout in de 
plaat, die dus niet een gevolg van slijtage is. 
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In de linker bovenhoek zijn de arceringslijnen verdubbeld. 
Volgens de Speciaal-Katalogus van Yvert & Tellier van 

1932 komt deze fout voor op de vakken 9, 13, 21, 22, 28 en 
72 van één van de twee helften, waaruit de hele plaat be
stond. Die plaat had 150 vakken, verdeeld in twee helften 
van 75 zegels, gescheiden door een verticale streep. Elk 
van deze helften had vijftien rijen van vijf zegels. 

Bij deze 5 franc-waarde wordt nog onderscheid gemaakt 
tussen twee typen. Deze verschillen alleen in de grootte 
van de 5, die bij type II ongeveer een kwart mm groter is. 
V. TWEE TYPEN VAN 10 EN 20 CENTIMES 

Wanneer we gaan letten op de witte stippen, die links en 
rechts staan van het woord „Postes" onderaan de zegels, 
dan constateren we, dat: 
1. Bij de 30 en de 40 centimes die punten altijd klein zijn, 

vaak hier en daar nagenoeg onzichtbaar. 
2. bij de 80 centimes die punten altijd veel groter zijn. 
3. ze bij de 10 centimes en de 20 centimes soms klein zijn, 

zoals bij de 30 en 40 centimes, maar ook wel groot, zo
als bij de 80 centimes. Zie de afbeelding 12 en 13. 
Uit het bovenstaande volgt, dat men bij de 10 en de 20 

centimes twee typen moet onderscheiden: Type I, kleine 
punten; type II, grote punten. 

Men heeft hier werkelijk te doen met verschillende opla
gen, want de oudere oplagen van de 20 centimes zijn van 
type I, de latere van type II. 
VI. KLEURVERSCHILLEN 

Bij deze vijfde emissie van Frankrijk zijn de kleurver
schillen lang niet zo talrijk als bij de derde emissie. Heel 
sprekend zijn ze niet. Voor de 10, 20, 30, 40 en 80 centimes 
is het een kwestie van min of meer dof tot helder, lichter 
tot donkerder. 

Bij de 1 centime kan men iets meer onderscheid maken, 
namelijk olijfkleurig en bronskleurig. Ook bij de 4 centimes 
is er variatie, namelijk gewoon grijs en lilagrijs. Bij de 
5 franc kan men onderscheiden de meer grijze kleur en de 
blauwgrijze. Kohl-Handbuch zegt dat dit verschil vermoede
lijk is terug te brengen tot verkleuringen en dat de oor
spronkelijke kleur toch iets meer rood zou hebben moeten 
bevatten, die oorspronkelijk zelfs meer naar lila zou hebben 
overgeheld. 
VII. GELINIEERDE ACHTERGROND 

Als men het over een gelinieerde achtergrond heeft, dan 
geeft deze naam wèl te kennen, wat men oppervlakkig ziet, 
maar niet wat het is. Het is namelijk geen fond ligné. Het 
zijn horizontale of verticale lijnen, die vaak nogal duidelijk 

te voorschijn treden op de donkere achtergrond van de 
„kop", dus tussen de parelrand, zie afbeelding 14. 

In werkelijkheid beperken die lijnen zich niet tot de ach
tergrond, maar lopen over de hele zegel heen, en zijn bij 
enkele exemplaren, waar de liniëring sterk te voorschijn 
komt, overal waar de inkt van de zegel is afgedrukt, zicht
baar. 

De oorzaak schijnt een zekere ribbeling van het gebruikte 
papier te zijn. 

Dat „fond ligné" komt ook voor bij andere emissies van 
Frankrijk. 

VIII. LOOPTIJD 
De 2 centimes verscheen reeds in 1862, gevolgd door de 

4 centimes in 1863. In hoofdstuk II is reeds verklaard, hoe 
het kwam, dat deze lagere waarden het eerst zijn ver
schenen. 

In 1866 volgden de 20 en 30 centimes In 1868 de 10, 40 
en 80 centimes, in 1869 de 5 franc en in 1870 de 1 centime. 

De Frans-Duitse oorlog heeft een eind gemaakt aan deze 
emissie „Napoléon met de lauwerkrans", omdat die een 
eind maakte aan de regering van Napoléon III. 

Op 2 september 1870 moest het hele leger van Maarschalk 
Mac Mahon, waarbij de Keizer zelf zich had aangesloten, 
bij Sedan capituleren. Ook de Keizer werd gevangen ge
nomen. 

Op 4 september 1870 wordt in Parijs de Republiek uit
geroepen. 

Op 5 september wordt besloten de zegels met de beeltenis 
van Napoléon in te trekken, en die te vervangen door het 
type Ceres van 1849. 

Men ziet dat er met „bekwame spoed" wordt gewerkt. 
Hulot had niets anders te doen, dan de oude platen in het 

Cerestype te voorschijn te halen, en vervaardigde daar
van de zogenaamde „emissie van Parijs", bestaande uit een 
10 centimes geelbruin, een 20 centimes blauw en een 40 
centimes geeloranje, de eerste voor het stadsport, de tweede 
voor het binnenland, de derde voor het buitenland. 

En nu zou men denken, dat de Napoléon met lauwer
krans was afgeschaft? Volstrekt niet! 

Tijdens het beleg van Parijs werden op de brieven per 
„ballon monté" zeker net zoveel brieven gefrankeerd met 
de 20 centimes lauré als met de 20 centimes Ceres, en 
heus niet alleen gedurende de eerste maanden. Op afbeel
ding 15 een brief per ballon monté, gedateerd 18 januari 
1871. 

Hij werd verzonden uit Parijs van het Gare du Nord (niet 
per trein, maar met een ballon) op 20 januari. De ballon 
verongelukte ongeveer 10 km ten zuiden van Reims, de post 
werd door boeren gered, en langs sluipwegen naar het on
bezette gebied gebracht. Deze brief draagt als aankomst
stempel 29 januari van de plaats St. Brieuc. 

(Wordt vervolgd) 
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Een nieuwe NOMENCLATUUR voor verschillende filatelistische 
door A. van der Willigen 

Zoals de lezers van ons blad wellicht reeds is opgevallen, werd onlangs een 
nieuwe naam voor één der vaste rubrieken ingevoerd, namelijk ,,Postwaarde

stukken" (voorheen „Poststukken"). Deze naam maakt deel uit van een gehele 
lijst met namen, welke wij zouden willen aanbevelen voor allerlei verzamel

gebieden van onze filatelistische liefhebberij, aangezien voor eenzelfde categorie 
stukken dikwijls uiteenlopende benamingen — niet zelden in een vreemde taal 
— worden gebezigd. Teneinde tot een logische opgebouwd geheel van niet 
moeilijk te onthouden benamingen te komen, welke zoveel mogelijk aansluiten 
bij reeds in gebruik zijnde aanduidingen, is het gewenst uit te gaan van enkele 
grondbeginselen. _ 
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Aangezien de moderne filatelie méér 
omvat dan alleen het verzamelen van 
postzegels en men zelfs verder gaat dan 
uitsluitend belangstelling te hebben 
voor stukken, welke op enigerlei wijze 
door de posterijen zijn behandeld, zou
den wij allereerst onderscheid willen 
maken tussen: 
a. postale stukken, in de benaming 

waarvan dan ook zoveel mogelijk het 
woord „post" moet voorkomen, en 

b. nietpostale stukken, waarin het 
woord „post" dus niet dient te wei 
den opgenomen. 

Voorts kan in onderstaande opsom
ming der verzamelnaam . . . . s tukken 
natuurlijk steeds worden vervangen 
door . . . .b r ieven kaarten of . . . . 
drukwerken. Ook zullen bepaalde stuk
ken onder twee omschrijvingen kunnen 
worden gerangschikt, bijvoorbeeld 
luchtpoststukken, afkomstig van ver
ongelukte vliegtuigen. Deze rangschikke 
men dan natuurlijk naar het bijzondere 
karakter: in dit geval als „ramppost
stuk" (zie groep 16). 

1. Het oudst verzamelde object zijn 
de POSTZEGELS met de hierop be
kende variaties van luchtpostzegels, 
dienstzegels, portzegels enzovoort. 

2. Voor een vlotte dienstuitvoering be
schikt elk postkantoor over ver
schillende POSTETIKETTEN om 
deze op brieven, postpaketten enzo
voort te plakken. Vermoedelijk is 
het oudste Nederlandse etiket het in 
1883 ingevoerde aantekenstrookie, 
maar thans zijn hieraan verschei
dene andere toegevoegd, zoals 
„waarde", „per luchtpost", „ex
presse", „ongefrankeerd" enzovoort, 
nog afgezien van particulier ver
vaardigde etiketten van dergelijke 
aard, welke dan echter niet de naam 
van postetiketten mogen dragen. 

3. Volledige enveloppen, briefkaarten, 
drukwerken — welke steeds meer 
aandacht beginnen te krijgen, on
danks het bezwaar van een groter 
formaat dan de postzegels — ont
lenen hun belang voor de filatelie 
met uitsluitend aan de erop voor
komende postzegels, want ook EO
FILATELISTISCHE POSTSTUK
KEN, afkomstig uit de tijd toen er 
nog geen postzegels beschikbaar 
waren of hun gebruik nog met ver
plicht was (in Nederland tot 1852, 
respectievelijk 1871) vormen een 
boeiend verzamelgebied. 

Boven: ien POSTZEGELSTUK (4) mei POSTZEGELS 
(V en het oudste Nederlandse POSTETIKET (2). 
Onder: Een EOFILATELISTISCH POSTSTUK (3) een 
gefrankeerde brief u/f Kampen naar Temsche (Bel

gië) uit 1839. 
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verzamelobjecten 

4. Als POSTZEGELSTUKKEN zouden 
wij willen aanduiden alle stukken, 
waarop uitsluitend opgeplakte ze
gels voorkomen. 

5. De toepassing der postzegels heeft 
al spoedig geleid tot het officieel 
bedrukken van enveloppen, brief
kaarten en dergelijke met eenzelfde, 
of grotendeels met postzegels verge

lijkbaar, zegelbeeld, waardoor zij bij 
de PTT, tezamen met de postzegels, 
worden gerangschikt onder de be
naming „postwaarden". Daarbij 
aansluitend, en ter onderscheiding 
van 4, lijkt ons de benaming POST-
WAARDESTUKKEN logischer dan 
het thans gebruikte woord „post-
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Een POSfWAARDfSrUK fSJ: postblad uit 190S met 
bljfrankerinq. 

stukken", dat eigenlijk op elk pos
taal vervoerd stuk van toepassing 
is. Tot deze categorie kan men ook 
de overgangsvormen, zoals de En
gelse Mulready-covers rekenen. 

6. Als men tot de postwaardestukken 
slechts diè stukken rekent, welke 
blanco aan de verbruikers worden 
verkocht en die na gebruik als regel 
bij de geadresseerde blijven (brief
kaarten, postbladen, adreswijzi-
gingskaarten enzovoort), dan kan 
men daarnaast nog met POST-

WAARDEFORMULIEREN aangeven 
de formulieren met ingedrukte ze
gels of andere waardevermelding, 
welke weliswaar als regel even
eens blanco aan de verbruikers 
worden verkocht, maar die na ge
bruik bestemd zijn om bij de post-
administratie te blijven berusten 
(zoals de huidige girostortingsbil-
jetten van 15 cent, onze vroegere 
postbewijzen, postwisselformulieren 
en postpakketkaarten, welke in 
sommige landen ook wel eens van 
ingedrukte zegels zijn voorzien). 

7. Naast deze groep 6 bestaan er na
tuurlijk nog honderden soorten 
POST(ZEGEL)FORMULIEREN, zo
wel voor intern als extern (= pu
bliek) gebruik en een betrekkelijk 
klein aantal, vooral die waarop 
frankering met zegels voorkomt, 
vormt een ten minste even inte
ressant verzamelgebied als de post
zegelstukken (groep 4). Op deze 
postformulieren komt dus — in te-

Een POS7WAARD£FORMUt;£R (6). een origineel, 
plakte postbewiiszeqels. 

genstelling tot de vorige groep — 
geen zegelafdruk of waardevermel
ding voor en zij worden bij extern 
gebruik, hetzij gratis verstrekt, het
zij voor ten hoogste één of enkele 
centen bij wijze van vergoeding der 
drukkosten verkocht. 

8. Als wij nu terugkeren naar de post
zegelstukken, kunnen wij daarbij 
nog tal van variaties afsplitsen, bij
voorbeeld die waarop onvoldoende 
frankering voorkomt, zodat zij —• 
tot voor kort algemeen — van port-
zegel's werden voorzien: PORTZE-
GELSTUKKEN. Komt de onvol
doende frankering voor op brief
kaarten of drukwerkkaarten, dan 
moet de uitieiking aan geadresseer
den thans geschieden in officiële 
vensterenveloppen met portzegels, 
welke enveloppen dan tevens onder 
de vorige groep vallen. 

9. Vele verzamelaars hebben grote be
langstelling voor poststukken, waar
van uit de afstempeling blijkt, dat 
zij tijdens het vervoer per spoor, 
trein of boot (binnenslands; voor de 
„grote vaart" zie punt 11) zijn be
handeld. Hoewel het postvervoer 
van losse stukken per interlokale 
tramdienst vrijwel niet meer voor
komt en dat per spoor en boot thans 
beperkt blijft tot stukken, welke de 
afzenders zelf posten in de brieven
bussen der postrij tuigen of aan 
boord der schepen, kan men de 
vele uit vroeger jaren voorkomende 
stukken onderscheiden in: SPOOR-, 
TRAM- en BOOTPOSTSTUKKEN. 

10. Naar analogie van de officiële be
naming „treinbrieven" zouden wij 
dié stukken (er kunnen ook brief
kaarten aldus worden verzonden) 
TREINPOSTSTUKKEN willen noe
men, die men aan de stationsloket
ten kan afgeven om — tegen extra
betaling van 15 cent boven het ge-

niet-getnd postbewi'ts van zeven gulden met opqe-

wone porto — hiervan de verzen
ding met de eerstvolgende trein 
door de zorg van de treinconduc
teur te verzekeren, waarna zij pas 
op het station van bestemming aan 
de post voor de bestelling worden 
overgedragen. 

11. Een afzonderlijke en zéér interes
sante categorie vormen de zoge
naamde PAQUEBOTSTUKKEN, 
welke — althans in het zakelijk ver
keer — sinds de stormachtige ont
wikkeling van het luchtverkeer nóg 
minder voorkomen dan vroeger al 
het geval was! Het is wellicht niet 
algemeen bekend, dat op grond van 
overeenkomsten tussen de leden der 
Wereldpostvereniging elk, b.v. on
der Nederlandse vlag varend schip, 
alle in „volle zee" geposte corres
pondentie met postzegels van het 
eigen land gefrankeerd, in iede
re aanloophaven van een vreemd 
land aan het postkantoor ter door
zending mag afgeven, waarna de 
postzegels dan (zo nodig) in die ha
ven worden afgestempeld en de 
brief voorzien wordt van een stem
pel „Paquebot". 

12. Natuurlijk mogen wij niet verzui
men de grote groep der LUCHT
POSTSTUKKEN te noemen (met 
eventuele onderverdeling in BAL
LON-, VLIEGTUIG-, LUCHT-
SCHIP- en RAKETPOSTSTUK-
KEN), waaronder wij evenwel 
slechts diè stukken zouden willen 
rangschikken, die uit opschriften, 
stempels, etiketten of anderszins als 
zodanig te herkennen zijn. Immers 
waar het luchtpostvervoer binnen 
Europa normaal en treinvervoer 
uitzondering is, zouden tegenwoor
dig alle stukken uit Nederland naar 
Europese bestemmingen en omge
keerd luchtpoststukken zijn, hoewel 
niet als zodanig herkenbaar. 

(wordt vervolgd) 
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STIERENGEVECHT op postzegels 
(Slot) door P. Hoogeveen 

Zo bestaan nog de „farol", waarbij de mantel ovei het 
hoofd van de man als een waaier wordt weggetrokken, de 
,,larga cambiada", een uitvinding van de door mij leeds 
geciteerde torero „El Gallo", waarbij de mantel maar met 
één hand wordt gedirigeerd (zie de 50 cts-zegel) (afb. 8). 

Intussen is één van de „picadores" op zijn, aan de rech-
terzijde geblinddoekt en met matrassen behangen paard, in 
de arena teruggekeerd en de torero heeft de stier zó ge
manoeuvreerd, dat wanneer hij tot stilstand komt hij al
leen nog de picador voor zich vindt. Is de stier „bravo" 
(dapper), dan valt hij nu het paard aan; de picador plant 
zijn ,,vara" (lans) met korte punt in de nekspier van de 
stier en tracht hem van het paard af te houden. Inmiddels 
is ook de tweede picador in het strijdperk gekomen. Deze 
„suerte de vara", het optreden van de picadores, is én door 
buitenlanders èn door Spanjaarden het minst op prijs ge
stelde ,,tercio" van iiet gevecht. Meestal wint de stier het, 
paard en ruiter rollen om, maar de mantels der toreros 
leiden de aandacht van de stier af, die naar het volgende 
paard wordt gelokt, waar het spel zich herhaalt. 

Wanneer u de zegel van 15 ets nog eens bekijkt, dan ziet 
u, dat de stier in rust is. Wanneer hij echter woedend is 
zwelt de „morillo" (nekspier) nóg meer en gaat de kop 
omhoog. Waar de torero aan het einde van het gevecht de 
stier, over de kop heen, moet doden, zijn deze „varas" 
nodig, om hem te dwingen de horens lager te houden. Ver
moedelijk wegens te weinig sympathie voor dit gevechts
onderdeel geeft de postzegelserie hiervan géén afbeelding. 
Ik zal zeker de laatste zijn om te beweren, dat het stieren
gevecht een pijnloze affaire Is, doch anderzijds kan men 
de vergelijking maken met vechtende mensen die verwon
dingen oplopen, maar hiervan pas later iets voelen, 
wanneer zij tot rust zijn gekomen. De stier, die na verloop 
van een kwartier al dood is, zou veel meer narigheid heb
ben van een verrekte spier, dan van de verwondingen die 
hij in de loop van het gevecht ontvangt en door de dolle 
woede zich waarschijnlijk in het geheel niet, of amper be
wust is. 

Door een teken van de president, steeds ondersteund door 
een signaal, zijn de paarden de arena uitgegaan. De toreros 
houden zich op de achtergrond en de stier, die zich nog 
meester van het terrein voelt, ziet uit naar een nieuw ob
ject dat hij aanvallen en vernielen kan. 

Die kans wordt hem geboden in de man. alleen in de ui ena 
staande, in ieder der opgeheven handen een met papier om
wonden stokje met aan het einde zoiets als een snoekhaak, 
de „bandarillero". 

Nu zijn er verschillende manieren om de .,bandarillas" 
te plaatsen. De gebruikelijkste, de „poder a poder" (kracht 
tegen kracht) gaat als volgt: de man wacht de aanstormen
de stier af maar net vóór deze de kop buigt om de man op 
de horens te nemen, doet hij met één been een pas naar 
rechts (of link.s). De stier meent nu, dat de man m die 
richting wil wegkomen en verandert daarom iets van koers. 
Op het moment dat de kop omlaag gaat en het dier dus 
zijn doel niet meer ziet, plaatst de torero zijn voet m de 
eerste stand terug en over de horens heen steekt hij hem 
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beide stokjes in de .,morillo". Ze mogen maar op geringe 
afstand van elkaar zitten, terwijl de een naar rechts, de 
andere naar links moet vallen. Op de zegel van 70 ets. 
(afb. 9) is het moment afgebeeld waarop de eerste 
stand hersteld is en uit de situatie is te zien, dat de torero 
de schijnbeweging naar rechts heeft uitgevoerd. Een andere 
manier is ,,al quiebro". De torero loopt dan in een halve 
cirkel voor de aanstormende stier en pas op het trefpunt 
worden de stokjes geplaatst. Het is duidelijk, dat de stier 
in zijn loop wordt vertraagd, omdat hij voortdurend van rich
ting moet veranderen al naar gelang de bandarillero zich 
verplaatst. 

Zo worden, al naar gelang de president het regelt, drie 
of vier paren bandarillas geplaatst. Dit inferieure kar
weitje laat de „masetro" (matador) gewoonlijk aan zijn hel
pers over, doch er zijn ook toreros die er bijzonder in be
dreven zijn (of het zich verbeelden, want dat komt ook 
voor!) en het daarom persoonlijk verrichten. 

Nu komt de derde ,,tercio", waarbij de ,espada' (letter
lijk „degen", in dit geval de torero) moet bewijzen wat hij 
waard is. Hij gaat naar de barrera, waar zijn ,,mozo de 
estoques" (zwaarddrager), die zeer vaak ook zijn „mozo 
de confidencia" (vertrouwensman) is, hem een degen en de 
„muleta' aanbiedt. Da ,,mu!eta" is een hartvormige rode 
serge lap. die gedrapeerd is over een stok met aan het einde 
een punt, die in de stof is gestoken. Met de opgerolde muleta, 
en de degen in de linkerhand, gaat hij naar degene to^, wie 
hij zijn stier wil „opdragen". Het is een vastomschreven 
formule, aan het einde waarvan hij zijn .,montera" (steck-
vormige hoed) de begunstigde toewerpt. Het is gewoonte en 
ook de bedoeling de montera mèt een geschenk na het 
gevecht terug te ontvangen, wanneer het een man be
treft. Is het een dame, dan komt de „espada" de volgende 
dag zijn opwachting maken om de montera terug te halen, 
waarbij u niet direct iets „raars" behoeft te veronderstel
len . . . . 

De „espada" neemt nu de ,,estoque' (speciale stieren-
vechtersdegen) in de rechter- en de losgerolde „muleta" in 
de linkerhand en begint de „faena", het ,,heldengevecht". 
De lap is echter ook vaak in de rechterhand, doch passen 
op deze wijze uitgevoerd worden steeds minder hoog aan
geslagen. Joselito, hèt fenomeen van de jaren '20, bevocht 
vaak stieren zonder ook maar éénmaal de muleta naar 
de rechterhand te laten verhuizen. Toen hij 12 jaar oud was, 
bevocht hij op één middag 6 „novillos" (stieren onder 3 
jaar oud) achter elkaar in Cadiz. Een jaar later in Ma
drid zou hij dit nog eens doen, maar wenste niet met 
de voor hem klaargezette „novillos" uit te komen, doch 6 
volwassen, ,,toros" voorgezet te krijgen, die voor een vol
gend gevecht gereed stonden. Hij kreeg zijn zin en het was 
een zeer lastig criticus die zeide, dat het „atomico" (atomisch) 
geweest was. 

Er is een zeer grote variatie in de „pases" en op de 
thans uitgebeelde zegels zijn er maar enkele van afgebeeld. 
Helaas ontbreken enige bijzonder spectaculaire, maar de 
afgebeelde wil ik u toch even toelichten. 

De 1,40 Pts (afb. 10) is de afbeelding van de „caml^iada 
por la espalda". De stier wordt van grote afstand uilge
daagd en moet, achter de torero om, op de lap aanvallen; 
hoe lager de torero de lap Iaat hangen hoe dichter de slier 
passeert en hoe mooier! „Litri" doet dit „mirando el pu
blico", d.w.z. naar het publiek kijkende! 

Op de 1 Pts (afb. 11) is de afbeelding van de „estatuario" 
(het standbeeld) opgenomen De muleta is in de linkerhand 
maar wordt met de degen zoveel mogelijk horizontaal ge
houden tot het moment waarop de stier passeert. Een door 
Dominguin — die het vorige jaar ook hier nogal eens m het 
nieuws is geweest — gaarne ten beste gegeven „pase". 

De „pase" welke op de 80 ets (afb. 12) in beeld is ge
bracht — „un pase en redondo" — is zeer gevaarlijk; de 
stier wordt achter de lap aan om het lichaam van de torero 
geleid. Hoewel de groten haar ook uitvoeren is het toch 
hèt gloriepunt van de „novilleros" ((beginnende stierenvech
ters), die zich nog niet aan de allergevaarlijkste — waar
over hierna nog nader — wagen. De pase wordt rechts-

40 



van Spanje 

11 n .13 

handig uitgevoerd en u kunt wel duidelijk op het zegel zien, 
dat degen en muleta in één hand worden gehouden. 

De torero op de achtergrond van het luchtpostzegel van 
25 ets (afb. 13) voert dezelfde pas uit. 

De grote steden hebben één, soms meerdere vaste „plaza's"; 
in de dorpen worden de op het marktplein uitkomende stegen 
en straatjes met planken afgesloten en wordt het gevecht 
daar gehouden, zoals op het 25 ets zegel afgebeeld. 

De 1,50 Pts (afb. 14) laat u de pase zien waarmede de to
rero bewijst of hij „valiente" (kundig) is of niet. Het is 
de „pase natural", dezelfde dus als van de 80 ets, maar 
nu linkshandig. Foutief in de tekening is, dat verzuimd is 
de torero zijn degen in de rechterhand te geven....! 

Het is bij alle „pases" de bedoeling ze niet één keer, maar 
zoveel mogelijk achtereen te repeteren. Hoe langzamer de 
stier passeert — een goede torero weet dat te regelen — 
hoe mooier de uitvoering, maar tevens veel gevaarlijker, 
omdat het dier dan niet zover „uitloopt". 

Hoewel geen der zegels er een afbeelding van geeft wil 
ik u toch het einde der voorstelling niet onthouden, het „hora 
de verdad" (het uur, moment der waarheid), de dodeUjke 
steek. Tussen de schouderbladen van een stier is een plekje 
niet groter dan een normaal formaat postzegel, waar de 
degen ingestoken kan worden en dan nog alleen maar wan
neer het dier de voorpoten „gesloten" houdt. Zet hij de 
voorpoten uit elkaar dan sluiten de schouderbladen dit plekje 
boven op zijn rug af. De torero manoeuvreert de sti'jr zó, 
dat deze stil komt te staan; na een serie „pases" zal hij, 
buiten adem, in de meeste gevallen de ruststand aan
nemen. De matador staat nu recht voor hem en let scherp 
op of de stier nog steeds zijn aandacht op de lap gevestigd 
houdt. De linkerhand is vóór het lichaam, zodat de miileta 
dus aan de rechterzijde hangt. De torero mikt nu met 
de degen op dat voor de stier fatale plekje, loopt toe en ter
wijl de stier, niet begrijpend dat de lap dit keer op hém 
toekomt, zijn volle aandacht hierop gevestigd heeft, krijgt 
de matador zijn kans om over de kop, tussen de horens 
door, de stoot toe te brengen waarbij de degen tot het gevest 
in het lichaam moet worden gestoken. Indien goed uit
gevoerd, wordt de hartslagader dan doorgesneden. De stier 
wankelt nog een paar passen en valt om. Direct schiet 
nu de „puntillero" toe, gewapend met een dolk, waarmede 
hij het dier achter de kop een steek geeft waardoor het 
ruggemerg wordt geraakt. 

De hierboven omschreven en meest gebruikelijke manier 
noemt men de „vola pie" (vliegende voeten). Men kent 
en ziet ook wel de „suerte a un tiempo" (tegelijker tijd), 
in welk geval de man op de stier en deze gelijktijdig op de 
man toeloopt Haast nooit ziet men het „recibiendo" (ont
vangende) meer. In dat geval blijft de torero staan en laat 
de stier in de degen lopen. Er bestaat ook nog de „des
cabello", maar ik mag mijn verhaal niet al te uitgebreid 
maken, vooral niet waar er geen zegel is uitgekomen om 
dit onderdeel te illustreren 

U zult zeggen, dat nog met alle zegels zijn bcsprnken. 
Ik heb dit niet vergeten doch dit komt, omdat ze met met 
„normale" gevecht geen verband houden. 

De 5 Pts (afb. 15) geeft het portret van een legenda
risch geworden stierenvechter „El Chiclanero", die in de 
tijd van de schilder Goya een beroemdheid geweest moet 
zijn. Of het portret door Goya is geschilderd weet ik niet. 
Nu moet u niet denken, dat die knaap inderdaad zo heette. 
Het is een bijnaam zoals het publiek gewoon is te geven. 
Soms zijn ze liefkozend, soms niet zo complimenteus 1 Dit 
komt ook hierdoor: Spaanse namen hebben in onze oren 
een romantische klank, maar zijn vertaald vaak erg alle
daags. „Joselito" was de bijnaam die het publiek gaf aan 
José Gómez, in goed Hollands zo algemeen als ,,Josef Pie
tersen"! Stieren vechterfamilies geven zichzelf dan ook, wat 
wij zouden noemen „een toneelnaam" en de Gomez noemen 
zich „El Gallo" (de haan). Zo heet „Litri" in werkelijkheid 
Manuel Baez, enz. 

Het stierengevecht is al heel oud. De ,,Cid Campeador" 
zou er al aan hebben gedaan. Ook „onze" Karel V was 
een bekwaam stierenvechter. De lieden deden het echter 
geheel anders dan nu en het was speciaal voor de adel 
gereserveerd. Men deed het te paard en met een lans 
waarmede men zich de stier van het lijf hield, om hem 
tenslotte bij een frontale aanval te doorsteken. Latere gene
raties lieten knechts te voet helpen. Dreef de stier zo'n edele 
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te veel in het nauw, dan moesten die voetknechten hem met 
hun doekgezwaai afleiden. Koningen, die hun hovelingen 
verboden deze gevechten te houden, dwongen tenslotle de 
voetknechten het spelletje alléén te doen en hieruit is na veel 
evoluties tenslotte de „corrida de toros" van vandaag te voor
schijn gekomen. 

In Portugal kent men vooral het optreden van de „re
jonador" (denkt u er aan dat die j als g wordt uitgespro
ken), maar men doet het ook in Spanje. Dit gevecht was 
tot in de jaren '20 speciaal nog iets wat de ,,grandes" (ede
len) voor sport deden. In die tijd waren heel bekend 
hierin de hertogen van Tovar en Pinohermosa. Het wordt 
ook wel door dames bedreven, onder wie Conchita Cintron 
heel bekend was. Ze berijden ,,jacas", Arabische — of {<^ 
Andalusische volbloeds, die ze zover hebben weten te krij '̂ "'̂  
gen, dat ze meer vertrouwen in de leiding van hun berijder 
hebben dan angst voor. de aanvallende en snuivende stier. 
Het behoeft wel geen betoog, dat men een uitstekend ruiter 
moet zijn. Tegenwoordig is wel de meest gevierde ,,rejo
nador" Angel Peralta. De filmactrice Ava Gardner is bij een 
val van de „jaca" lelijk door de stier toegetakeld. 

De ,,rejonador" fantaseert vanaf de paarderug op het 
„normale'" gevecht en het zegel van 1,80 Pts (afb. 16) 
laat zien hoe de „bandarillas" geplaatst worden. ■'') Hoewel 
men de ruiterkunst kan bewonderen en de elegance die 
er bij te pas komt, kan ik er persoonlijk niet zo'n grote 
waardering voor hebben en wel, omdat niet de ruiter, maar 
ongewild en ongeweigerd het paard de risico's draagt Eén 
verkeerde berekening of beweging van de berijder kan voor 
het paard funest worden. Hij wordt zandruiter, maar po
pulair gezegd is de „jaca" het kind van de rekening 

Op een hoge uitzondering na eindigt elk gevecht met de 
dood van de stier. Deze wordt door het muilezelgespan de 
arena uitgesleept en, als hij erg dapper was, eerst nog 
een rondje langs de toeschouwers gegund, die opstaan, 
applaudiseren en „olé" voor het dode dier roepen. 

Vervolg op biz. 42 

•) De afbeelding op deze zegel is naar een foto van de hier genoem
de Peralta gemaakt. 
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ZEGEL nr. 180 

Van platen 
en platen 

rage tot de kennis der zegel 
G J. Scheepmaker 

Hoewel mijn vorige bijdrage slechts de bedoeling had de 
tuis'heid te bevestigen van mi/n bewenng, dat er m de 
Indische zegels veel grotere plaatjouten voorkomen dan in 
welke andeie zegels van Nedeiland en Overzeese Ri/ks-
delen ook, wil ik niet nalaten ook mijn tweede bewenng, 
dat de gekozen zegel (Nederlands-lndie no 180 b, dus de 
vaste kleur) te „platen" zou zijn, bewijzen 

Daartoe dan allereerst de algemeen bekende feiten 
Volgens de Speciale Catalogus zouden deze zegels 

„s'echts" in twee oplagen zijn gedrukt, namelijk een eerste 
oplage in loslatende, en een tweede in vaste kleur, respec
tievelijk LK en VK Naar mijn mening is dit echter met 
geheel juist en zou er mijns inziens gebproken dienen te 
worden over drie oplagen omdat naar mijn mening de ze
gels in de vaste kleur eveneens m twee, welonderscheiden, 
oplagen uiteenvallen 
OP GLAD IJS'' 

Dit blijkt namelijk uit het feit, dat het aantal verschil
lende cliches dat men m meervoudige, volmaakt identieke 
exemplaren kan verzamelen zeer ver over de tweehonderd 
heenloopt' Ware het zo geweest, dat de oorspronkelijke 
cilmdrische koperplaat, na het drukken van de eerste op
laag, slechts op een plaats zou zijn bijgewerkt, namelijk 
alleen om die „grote barst" weg te werken, dan zou het 
aantal diverse cliches ten hoogste 201 hebben kunnen zijn 
Ja, al zouden er nog enkele meer geretoucheerd zijn, ook 
dan zou het totale aantal slechts betiekkelijk weinig boven 

S T I E R E N G E V E C H T 
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De overwinnaar maakt ook een ronde door de „ruedo" 
en krijgt van alles toegeworpen, hoeden, jassen, schoenen, 
bloemen Het behoort met tot de uitzonderingen als een 
meisje haar blouse uittrekt en deze aan de matador 
toewerpt, waarop „policia armada (gewapende politie), 
steeds in het plaza aanwezig, komen toegesneld om te 
voorkomen dat het een strip-tease gaat worden' Van en
thousiasme gesproken' 

Heeft de matador erg zijn best gedaan, dan wordt een 
oor van de stier afgesneden, dat hem dan door een „agua-
cil ' wordt aangeboden Dit kan worden uitgebreid naar ge
lang van de prestaties van de matador en de wens van 
het publiek, tot beide oren, de staart en zelfs een achter
poot' Deze gewoonte stamt nog uit de oude tijd toen de 
stierendoder als beloning de verslagen stier kreeg Wel 
een verschil met tegenwoordig nu een grote matador 
voor een middag optreden in ons geld omgerekend ƒ 20 000 — 
vraagt' Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dominguin, 
Ortega en anderen op 7 a 8 miljoen gulden geschat worden 

Tweemaal kort na elkaar werd eerverleden jaar eerst
genoemde torero zwaar gewond De stier doorboorde m 
beide gevallen zijn maag en het heette dat hij de cornda 
had opgegeven, maar de afgelopen winter heeft hij in Zuid-
Amerika weer vele contracten en tientallen stieren o f ge
werkt" Ze kunnen het eenvoudig niet laten 
Hoewel ik helemaal niet denk volledig te zijn geweest noop 
ik toch te hebben verteld wat er van deze zegeltJp^ te 
vertellen viel, waarmede ik maar wil zeggen dat er meer in 
verzamelen steekt dan domweg vakjes volplakken 

de tweehonderd zijn uitgekomen Maar de feiten m mijn 
collectie spreken een andere taal In de eerste plaats ver
tellen ze mij dat juist de allergrootste plaatfouten zijn blij
ven staan en dus m de beide druksoorten voorkomen" Ja, 
alle met-geretoucheerde 199 cliches van de oorspronkelijke 
plaat vindt men nauwkeurig in de vaste kleur terug, en 
andersom 

DRIE OPLAGEN 
Maar wat is nu het merkwaardige' Als men de twee

honderd cliches der plaat, die voor de eerste oplaag m de 
vaste kleur (dat is dus de op een plaats gecorrigeerde 
oiiginele plaat) nauwkeurig heeft bijeengebracht en ze ver
geleken heeft met de overeenkomstige, identieke cliches in 
de loslatende kleur, dan blijven er nog talloze cliches over, 
die men eveneens m meervoudige, identieke exemplaren 
kan verzamelen en de collectie dus tot zeer ver over de 
tv/eehondeid ja zelfs over de 260 opvoeren (alle vaste kleur)' 

Met dit frappante feit voor ogen rijzen derhalve vanzelf 
een drietal vragen, namelijk 

a is de reeds eenmaal gereviseerde drukcilinder nadat 
hij /oor de vervaardiging van een grote oplaag m de vaste 
kleur had gediend, nogmaals zeer grondig en geheel ge
reviseerd', of 

b IS er voor het vervaardigen der laatste en dus de 
derde oplaag een geheel nieuwe cilinder gemaakt, die veel 
fijner en zuiverder van uitvoering was dan die, welke voor 
de waterverf bestemd was ' 

c indien mijn veronderstelling van b de juiste is, hoe 
gioot IS dan die derde oplaag m de veel fijnere uitvoering 
tens'otte geweest' 

V/ant, wie, zoals ik, de cliches van ongeveer 3600 exem
plaren aan een grondig onderzoek heeft onderworpen, zal 
allei eerst ontdekken, dat de verhouding der aantallen los
latende tot vaste kleur is als ongeveer 1 3 (cq 1 4), 
zodat met vrijwel aanneembare waarschijnlijkheid de op
lage der loslatende kleur op 200 000 en die der vaste kleur 
(m totaal') op 600 000 exemplaren kan worden gesteld En 
nu acht ik het in de eerste plaats weliswaar met onmoge
lijk maar toch zeer onwaarschijnlijk, dat die 600 000 exem
plaren in de vaste kleur alle, zonder enige tussentijdse on
derbreking of revisie der plaat gedrukt zouden zijn van 
die slechte, van fouten wemelende, originele cilinder! 

In de tweede plaats spreken de aantallen ook een zeer 
duidelijke taal Het is namelijk buitengewoon merkwaardig, 
dat die aantallen identieke cliches uit zo n grote partij 
(plm 3600 exemplaren) m vier groepen uiteenvallen, na
melijk 
Groep 1, Lk-Vk, plm 200 chches van plm 10 tot plm 20 

exemplaien (= plm 3000 exemplaren) 
Groep 2, Vk, plm 60 chches, van plm 2 tot plm 4 exem-

plaien (= plm 200 exemplaren) 
Groep 3, Vk, plm 100 exemplaren met afwijkende chchety-

pen (plm 100 exemplaren) 
Groep 4, Vk, plm 300 ejfemplaren, vrijwel beeldgaaf (plm 

300 exemplaren) 

Hieruit blijkt nu mijns inziens overduidelijk, dat de enor
me verschillen in de aantallen tussen de groepen 1 en 2, 
met daarbij het bestaan van de groepen 3 en 4 wijzen op 
een algehele vernieuwing van de drukplaat na de vervaar
diging der tweede oplaag van ongeveer 3 tot 400 000 exem
plaren 

De selectie der chches eindigt derhalve tenslotte met een 
vrij klein restant van enkele honderden exemplaren die er 
tamelijk beeldgaaf uitzien, maar waaruit bij steeds verder
gaande en nauwkeuriger onderzoek nog diverse chches te 
voorschijn komen, die groep 2 komen vergroten' Mijn hypo
these van het bestaan (hebben) ener geheel nieuwe druk
cilinder wordt m de derde plaats nog mede gesteund door 
een ander feit, dat uit de verzamelde chches blijkt 

42 



an Nederlands-Indië (x) 

APART GENRE 
Het aantal fouten namelijk, dat men met een loep, die 
dirJe tot acht maal vergroot, per cliché kan zien, varieert 
van drie tot over de tien per zegel! Alle zegels nu die zeer 
grote fouten hebben — en dat is voor de platers een van 
de gelukkigste bijfactoren — vertonen meestal nog twee, 
drie of meer nevenkenmerken, die bijzonder weinig opval
len. Zou nu de reeds eenmaal gereviseerde plaat vóór de 
vervaardiging der laatste oplaag, wederom gereviseerd zijn, 
dan zouden naar mijn mening wèl die allergrootste, de sterk 
opvallende fouten zijn verwijderd, maar die zeer kleine ne
venkenmerken (onder andere de fijne margestippen!) niet. 
Men zou dan zeer vele retouches moeten vinden en vele 
„paren" van zegels hebben kunnen bijeenbrengen, die juist, 
en alleen, in die nevenkenmerken identiek zouden moeten 
zijn, terwijl ze donkere kleurstippen zouden moeten hebben 
op de plaatsen waar eerst die grote witte vlekken stonden. 
En dat is nu juist in genen dele het geval! Integendeel! 
De zuiver identieke clichés die men boven de tweehonderd 
verzamelen kan, blijken stuk voor stuk van een geheel apart 
genre te zijn en niets overeenkomstigs te hebben met alle 
andere. Ze vormen tezamen een zeer speciale collectie met 
geheel differente nieuwe afwijkingen. 

MERKWAARDIGE CONCLUSIE 
Alleen zij, die het in deze vergelijkende plaatstudie zó 

ver hebben gebracht, dat ze veel meer dan tweehonderd, 
beslist differente, clichés in meervoudige exemplaren kun
nen tonen, zullen naar mijn mening mede tot de erken
ning komen van de juistheid van dit betoog, waarbij ik na
drukkelijk wens op te merken, dat ik deze hypothese be
treffende een derde oplaag (op een geheel nieuwe cilinder 
gedrukt) stel zonder enige ruggespraak daarover met wel
ke instantie ook). Ik neem ze dus geheel voor eigen re
kening en al zou ik daarin geen gelijk hebben, dan is er 
nog geen kind overboord, maar dan zitten we alleen met 
een stelletje vragen, die niet zijn opgelost. Mocht het ech
ter — gezien de bovengenoemde feiten en uitkomsten — 
wèl juist zijn, dan zou dit betekenen, dat de complete 
collectie niet uit twee vellen van tweehonderd zegels, maar 
uit drie bestaat, namelijk één vel in de loslatende kleur, 
en twee verschillende vellen in de vaste kleur. En deze 
laatste verschillen dan, naar mijn menmg, aanmerkelijk in 
fijnheid en zuiverheid der clichés, omdat het oudste vel 
van die twee, op één cliché na, overeenstemt met de oor
spronkelijke cilinder, maar het nieuwste in geen enkel op
zicht. En tenslotte is er nóg een factor, die mijn hypothese 
in bijzondere mate steunt, namelijk het vrij grote aantal 
clichés met een frappant grote fout in een betrekkelijk 
kleine partij zegels! In tegenstelling tot ieders verwachting 
zijn dan ook niet de exemplaren met die frappant grote 
fouten het zeldzaamst, maar juist die met hun veel klei
nere afwijkingen uit dat zogenaamde „beeldgave" restant! 

DETAIL-SELECTIE 
Tot deze merkwaardige conclusie zal dan ook iedere plater 

komen, die bij de selectie van deze enorme chaos van plaat-
fouten het systeem der detail-selectie volgt. Uiteindelijk 
zal namelijk iedere plater op dit systeem moeten terugval
len, omdat men er anders niet uitkomt. Wèl kan men na
tuurlijk beginnen met de afzondering uit de partij van al 
die exemplaren, die zo'n opvallend grote plaatfout vertonen 
en zo vervolgens afdalen tot de steeds kleiner wordende, 
maar wie systematisch te werk gaat, behoedt zichzelf 

' voor het maken van vergissingen. Als voorbeeld neem ik 
de E 1, dlit iis dia E van NED. Selecteert men alle zegets 
van een zeer grote partij uitsluitend op dit detail, dan vindt 
men bij uiterst nauwkeurig onderzoek de volgende afwij
kingen (onder voorbehoud van aanvulling uit nieuwe aan
winsten mijner voorraad!). 
(De nummers 22 t/m 27 hebben randstippen in de witte 
marge). 

Op deze manier worden dan al dadelijk ongeveer dertig 
clichés, waarbij vele meervoudige exemplaren van één type 
voorkomen, uit de partij van de overige gesepareerd. De 
vele margestippen, die er bij deze zegels langs de kader
randen te zien zijn, vormen juist een prachtige aanwijzing 
voor een bepaald cliché-type, en het is deze zeer gelukkige 
bij-factor, die ons in staat stelt de juiste keuze te doen 
tussen bijna identieke exemplaren! 

TALLOZE AFWIJKINGEN 
Bij de zegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen is 

haast geen andere zegel denkbaar met zo ontzettend veel 
afwijkingen in de zegelbeelden, en per cliché zijn ze gemid
deld zo talrijk, dat zelfs de zwaarste afstempelingen, bij 
grondig doorgevoerde detail-selectie, hoegenaamd geen ge
wicht in de schaal leggen. Al doende leert men de clichés 
onderscheiden in al hun kenmerken van groot tot klein en 
wie daarin enige routine heeft verkregen, separeert uit elke 
nieuwe aanwinst onmiddellijk de hem zo welbekende „ty
pen". Vandaar, dat ik er al vele jaren geleden toe ben 
overgegaan die frappante clichés allerlei namen te geven 
ter onderscheiding van alle andere. Dit vergemakkelijkt 
namelijk het selecteren van het restant. 

Ongeacht de later te publiceren velnummers geef ik nu 
hieronder de beschrijving van een dertigtal van zulke frap
pante zegelbeelden, die ook in de loslatende kleur voor
komen. 

1. De breuk in de onöerlijst: Deze zegel is gekenmerkt 
door: een driehoekige inham in het zegelbeeld onder 
de rechter N-poot van N 2; vier witte vlekken in veld 
A (onder 1533) en een margestip m de bovenrand — 
3 mm van de rechterbovenhoek af. Met het blote oog 
direct te zien. 

2. De dwarsbalk: Door N 1 loopt van links naar rechts een 
uit twee evenwijdige lijntjes bestaande dwarsbalk; links 
van de breukstreep een witte vlek naast de kleine 2; 
een duidelijke witte vlek in de tres naast de t en een 
witte vlek tussen bovenrand en muts. 

3. Het hek: Rechts van het hoofd in vak B liggen ver
scheidene donkere verticale evenwijdige lijntjes, die als 
het ware een hekwerk vormen; op de ct-baan, dicht bij 
de schouderlijn, een duid'elijke witte vlek; Unks vlak 
naast de bontkraag idem. 

4. De Orion: Bij het begin van de mutslijn II ligt een 
witte vlek in vak A, op diezelfde mutslijn nog twee witte 
stippen, waarvan de laatste en bovenste een tweeling-
stip in lijn I heeft; boven het getal 12 een donkere uit
schieter van de graveernaald in de witte 2-lijn. 

5. De sproeten: Het gezicht is bezaaid met kleurstippen, 
waarvan er twee liggen tussen de wenkbrauwen, één op 
de wang en één op de slaap; kleurstip links in A iets 
boven de schouderlijn; stipje in linkermarge tussen de 
1 en de N. 

6. De engerling: In vak B (rechts) ligt, dicht bij de muts-
rand een kromme larve-achtige witte vlek, zomede nog 
enkele witte stippen in die omgeving; onder de 5 van 
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1533 m vak A een ronde witte stip en in datzelfde vak, 
ook links van de muts nog een ter hoogte van de 
001 rand 

7 De drie gebroeders: Op het voorhoofd drie vrij grote 
witte vlekken, een op de slaap links, een in de wenk
brauw links en een boven het oog (rechts) De wenk-
hrauwvlek bij de neuswortel is zeer frappant 

8 De komeet: In vak B omgeven door een viertal an
dere witte vlekken, een komeetachtige plaatfout met de 
staart naar boven, kleurstip rechts naast bontkraag, 
witte randvlek hoog aan rechter kaderrand 

9 De driehoek: In vak B, rechts van de muts, tegen de 
kaderrand, drie duidelijke witte stippen in de vorm van 
een gelijkzijdige driehoek, de kleine 2 heeft een ver
minkte, opgewipte voet, waai door deze zegel vaak wordt 
verward met de grote baist-retouche Hoofdkenmerk: 
een punt m de hoek van de E 1 onderaan De grote 
barst-retouche heeft deze kenmerken mot' 

10 Het witte kruis: Een buitengewoon frappante tout, in 
vak B, vlak naast de muts een bijna kruisvormige grote 
witte plaatfout, witte vlek naast grens halsberg-bont
kraag, fijne witte punt op mantel even onder scheidings
lijn rechts, margestip 2 mm onder scheidingslijn rechts. 

11 De schaatskrul: Door een duidelijke kleurstip aan de 
punt van de N van Natus heeft deze N een fraaie krul 
gekregen, midden boven de muts een kleine witte stip; 
een tweeling kleurstip in de benedenhoek van vak A 
naast de zegelrand 

12 De stippellijn: Een uit enige puntjes bestaande boog-
lijn tussen de laatste 3 en de muts, een tweepunts kleur-
vlekje naast de rechterlijst, plm 1 cm beneden de rech
ter tophoek 

13 De halve maan: Een grote witte vlek m halve maan-
vorm in vak A onder de eerste 3 iets boven de oor-
rand, een fijne kleurstip op 3 mm afstand, rechts van 
de S-bocht, een dito kleurstip op plm 5 mm boven de 
scheidingslijn m de kaderrand van vak A 

14. De B-veeg: In vak B ter hoogte van de mutsrand een, 
naar rechts in breedte toenemende, donkere veeg, lood
recht onder de 1 van 1533 op plm 6 mm een zeer dui
delijke witte stip, langs de kaderrand van vak B onder
aan enkele witte stippen bij elkaar 

15 De dubbele slaapstip: Op het voorhoofd, boven de lin-
kerwenkbrauw twee kleurstippen, plus nog een dei de 
wat meer naar rechts Onder de voet bij de punt van 
de grote 2 een witte stip, op de bissectiice van de rech
terbovenhoek een kleuistip 

16 De maden: Enige witte, made-achtige, langwerpige 
vlekken in de rechter tophoek, onder D 2 een marge-
stip, bij de bovenrand, plm 1 cm van de rechtei boven
hoek een kleurstip 

17 De stip op de onderlip. In de kinbeharing een frappante 
witte vlek, voorts, plm 5 mm van de rechterbovenhoek, 
even onder de kaderrand, een grote witte vlek, onder 
in vak B nog twee witte stippen en een kleurstip 

18. De adelaar: Schum-rechts boven de muts een vliegende 
vogel in markante donkere lijntjes Rechts van het oog 
in vak B twee witte vlekken dicht bij elkaar m de hoek 
aldaar 

19. De sterrenregen: Loodrecht boven de muts, even onder 
de kaderrand, een kleurstip, m de bovenmarge twee 
kleurstippen schuin naast elkaar, talrijke kleurstippen 
in vak B en op het gelaat, een witte vlek boven de 
rand van de halsberg in vak B, een duidelijke kleurstip 
rechts onderaan in vak B 

i9 De punaise: In de bovenrand-marge een grote, half-
ïande kleurvlek, onder 1533 (op plm 3 mm) twee dui
delijke witte stippen naast elkaar, in het B-vak ver
scheidene witte vlekjes, waarvan twee grote loodrecht 
onder elkaar 

21 De grote mantelveeg: Een plaatfout van 12 mm lengte, 
bestaande uit een donkere kleurstreep, breed beginnen
de boven de grote 1 bij de kaderrand, passeert een don
kere kleurstip boven de 1, loopt dwars door alle ban
den van de mantel heen en eindigt smal onder bont
kraag in de t-band, buiten de linkertophoek een marge-
stip, in vak B een frappante witte vlek 

22 De pleister: Grote, witte vlek, boven de wenkbrauw 
rechts, margestip links van het cijfer 1 op ongeveer 
tweederde der 1-hoogte, kleurstipje bij kaderrand rechts, 
op gelijke hoogte met de voorhoofdsvlek 

23 De slinger: In het B-vak een horizontale donkere vlek 
van plm 3 mm lengte en daaronder, in een boog, een 
slinger van vier duidelijke ronde, witte vlekjes, waar
van er een de kaderrand raakt Naast de I-top van I 1 
altijd een witte punt 

24 De baai of inham: In de linker kaderrand, ter hoogte 
van het oor een breuk, die toegang geeft tot een vrij 
grote witte inham In vak B 2 witte vlekken bij de ka
derrand, schuin boven elkaar Onder I 2 altijd een wit 
vlekje 

25 Het trapezium: In de rechterbovenhoek liggen vier zeer 
Guidelijke witte stippen m de vorm van een scheefhoe-
kig trapezium De hoekvlek m de rechterbovenhoek is 

Bijdrage tot de kennis 

Aangaande het medegedeelde over Indische zegels in het 
Maandblad van december 1960, pagina's 352 en 353, kan ik 
nog het volgende toevoegen: 
1 Met de door de heer Scheepmaker vermelde bruine Ara

bische gom bezit ik een aantal zegels van de 2 cent met 
watermerk (no 247) en van de 3V2 cent zonder watermerk. 
Ik kocht deze zegels na augustus 1939 aan het gewone 
loket op het hoofdpostkantoor te Bandoeng en bewaaide 
ze vanwege de typische gomkleur De 2 cent heeft op
laagletter G en de 3".' cent oplaagletter B Voorts bezit ik 
een exemplaar van de 2 cent met watermerk met oplaag
letter G en etsingnummer 145, echter met witte gom, 
welk zegel eveneens m Bandoeng is gekocht en tot 1947 
in Indie verbleef zonder dat de witte gom noemenswaard 
tropisch werd Vermoedelijk is derhalve slechts een deel 
van oplage G — de eerste oplage met watermerk — van de 
2 cent van Arabische gom voorzien 

2 Het komt mij onwaarschijnlijk voor, dat deze Arabische 
gom in Indie zou zijn aangebracht Dit zou dan gebeurd 
moeten zijn bij vellen, die reeds geperforeerd waren De 
gom zou dan ook m de perforatiegaatjes zijn doordrongen, 
hetgeen bij ongebruikte zegels duidelijk te zien zou zijn, 
zoals bijvoorbeeld bij de door de firma Kolff gedrukte 
Konijnenburgserie het geval is Naar mijn mening betreft 
het hier dezelfde gomsoort als de firma Enschede aan
wendde bij de Zomerzegels 1939 van Nederland (no s 318-
322) en de jubileumserie 1939 van Luxemburg (Yvert no's 
312-321) 

3 Het feit, dat de 3 cent zonder watermei k (no 189) voor
komt met afstempelmgen tot in 1942, wettigt naar mijn 
mening nog met de conclusie, dat de 3 cent met water
merk (no 249) ten hoogste een paar maanden m 1942 
aan de gewone loketten verkrijgbaar zou zijn geweest 
Het Postzegelblad vooi Indie van februari 1940, pagina 
14, eerste kolom, vermeldt onder meer de 2 en 3 cent 
met watermerk als reeds verschenen In het Orgaan van 

de Nederlands-Indische Vereniging van Postzegelverza
melaars van april 1940, pagina 56, eerste kolom, wordt 
vooits een bericht van het Hoofdbestuur der P T T te 
Bandoeng aangehaald, waarin is medegedeeld, dat in 1939 
alle waarden, behalve de 3V2, 40 en 50 cent met watei-
merk waren aangemaakt, inmiddels aan de Indische 
verzamelaarsloketten verkrijgbaar waren gesteld en ver-
stiekking aan overige kantoren zou geschieden naarma
te de oude voorraden zouden zijn uitgeput Het hing dus 
geheel van de vooiraadpositie op een bepaald kantoor 
af wanneer aanvulling met watermerkzegels geschiedde. 

Literatuur! 
4 De zegel 20/22'/> cent (no 144) met onderstreepte waar

de-aanduiding IS reeds gemeld en afgebeeld m Maand
blad 1935, pagina's 53 en 96, eerste kolom Het betrof een 
gebruikt zegel in het bezit van de heer Van der 'Willi
gen, terwijl op laatsgenoemde pagina is medegedeeld, dat 
de heer Van Otterloo drie strips bezat van drie zegels met 
I echter velrand, waarop telcijfer 11, waarvan het meest 
linkse zegel de bedoelde streep heeft De oplageletter der 
vellen was B Op pagina 123 van dezelfde jaargang zijn, in 
een artikel van de heer R E P Maier, de opdrukvei schil
len voorkomende bij de zegels 142-145 en 147 nader aange
geven en met tekenmgen toegelicht 

5 Het door de heer Pitlo genoemde zegel nr 105 met plaat-
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dubbel van vorm. Eveneens in vak B, laag naast bont
kraag, een donkere kleurstip. 

26. De inkt-regen: Een vrijwel ontelbaar aantal drukmkt-
stippen op het gelaat en op vak B. Rechts van de groot
ste haarlok liggen er drie grote onder elkaar; verder 
één op de neusvleugel, één op het jukbeen, één op de 
slaap; in vak B een witte stip op iets meer dan wenk
brauwhoogte; links van de bontkraag in vak A een witte 
stip. 

27. De hoekbrU: Juist boven de halsbergrand, in die „hoek" 
van vak B, een witte brilvormige dubbelvlek; donkere 
kleurvlekjes onder 5 en 3; fraaie witte stip laag in vak 
A (oppassen met no. 18!). 

egels van Nederlands-Indië 

fout in de eerste D van NEDERLAND is reeds gemeld in 
het N. T. V. P. dertiigste jaargang (1913), pagina 2, met een 
rectificatie op pagina 53. Zie ook Handboek der Postwaar-
den van Nederlands-Indië, deel I, pagina 78. Het betreft 
hier een primaire plaatfout, voorkomende op de zegels 
5, 10, 15 en 20 van de negende horizontale rij (van twin
tig zegels elk) of beter gezegd op de zegels 42, 92, 142 en 
192 van het vel, bezien op de voor cijferzegels gebruike
lijke wijze, namelijk door het vel dusdanig te leggen, dat 
men horizontale rijen van tien zegels krijgt en verticale 
rijen van twintig zegels, waarbij het woord Nederland 
rechts en het woord Cent links komt. 

Rijswijk (Z.H,). Mr. J. C. A. M. van Hal 

De heer Scheepmaker antwoordt hierop puntsgewijs het vol
gende: 

1. In mijn bijdragen besprak ik tot nu toe uitsluitend zegels 
— slechts zeer enkele! — van de Kreisler-serie zonder 
watermerk. Over de lagere waarden der Kreisiler-serie met 
watermerk, welke met bruine gom zijn bestreken, heb ik tot 
nu toe nog niet gesproken. Overigens kan ik mij met dit 
punt geheel verenigen. Persoonlijk betwijfel ik of de S'/J et. 
wel ooit echt met bruine gom is uitgegeven. Ik heb daar na
melijk wel vierduizend exemplaren van afgeweekt en de min 
of meer bruinachtige gomkleur van deze zegels heb ik nooit 
als origineel durven aanmerken; ik heb ze ook nooit 
met bruine gom kunnen kopen. Maar als de heer Van Hal 
dit zeker weet, wil ik me gaarne bij zijn mening aansluiten. 
Dat zijn 2 et. met watermerk (met bruine gom) oplageletter 
G heeft is positief juist. De 2 et. zonder watermerk met 
bruine gom heeft namelijk oplagenummer F (etsingnummer 
R 216). Ook van de F-oplage bestaan zegels met witte gom, 
zodat ook van deze oplage slechts een gedeelte van bruine 
gom is voorzien, hetgeen ik trouwens in mijn bijdrage heb 
laten uitkomen. Ook op dit punt ga ik gaarne met deze aan
vullende mening akkoord. 

2. Dat deze bruine gom in Indië zou zijn aangebracht, heb 
ik nog voor de verschijning van het artikel schriftelijk her
roepen, maar het is er, helaas, abusievelijk toch ingekomen. 
Ook naar mijn mening moet die afwijkende gomsoort in Ne
derland zijn aangebracht, anders zouden we precies hetzelf
de geval hebben gehad als onder andere met een oplage van 
Nederlands-Indië no 100, waarvan ook de perforatiegaten 
dicht zaten. Scheikundig onderzoek heeft reeds aangetoond, 
dat we hier niet met Arabische gom, maar met een soort 
houtlym hebben te doen, die dus nooit in Indië kan zijn aan
gebracht, want 'daarmee werkte men in die tijd niet, en 
zeker niet bij de PTT. 

Volslagen oneens 
3. Met deze opmerkingen van de heer Van Hal ben ik het 

volslagen oneens. Het enige bewijs voor de juistheid van mijn 
mededelingen ligt namelijk in de gebruikte aantallen van 
voor en tydens de Japanse bezetting! Alle officiële medede
lingen van de PTT, of andere instanties, ten spijt, geven 
voor het werkelijke gebruik en de werkelijke spreiding van 
de 3 et. met watermerk uitsluitend de door mij vergaarde 
gebruikte exemplaren van voor en tijdens de Japanse bezet
ting de doorslag. Hierop wil ik nu echter niet vooruitlopen, 
want over de gebruikte lagere waarden van Nederlands-In
dië, (Kreisler en andere) tijdens de Japanse bezetting, ko-

28 Het haartje: Een aardige fout, die bestaat uit een S-
vormig liggend haartje in de hoek van het A-veld, juist 
boven de scheidingslijn. Vele donkere stippen en vlek
jes onder 1533 en schuin-rechts boven de muts; rechts 
van de S van Natus een donkere stip onder de kader
rand 

29 Het klaverblad: Ter tioogte van de neuspunt tegen de 
rechter kaderrand een drievoudige witte stippen vlek; 
witte vlek op de slaap; margestip schuin boven E. 

30. Het pluimpje of veertje: Op de top van de muts een 
sierlijk veertje in T-vorm. Onder in vak B twee don
kere stippen loodrecht boven elkaar. (wordt vervolgd). 

men later nog zeer uitvoerige artikelen met de aantallen 
exemplaren erbij. 
Met de eventuele verkrijgbaarstelling van een bepaalde ze
gel aan de filatelistenloketten in Indië hebben we in dit ge
val niets te maken. Het zeer kleine aantal exemplaren dat 
daar aan het publiek werd verstrekt kan mijn betoog beslist 
niet beïnvloeden. Het gaat uitsluitend en alleen om de af
stempelingen van voor en tijdens de Japanse bezetting en dus 
om de spreiding over de Archipel. En als ik dan later eens 
ga praten over de afstempelingen van de ongeveer zeshon
derd exemplaren 3 ot. met watermerk, die ik kan tonen, dan 
zullen we zien, of mijn conclusie gewettigd is of niet. Van 
de „officiële" mededelingen blijft dan namelijk alleen als 
waar over, dat „de verstrekking aan de overige kantoren 
zou geschieden naarmate de oude voorraden (die blijkens 
mijn Japanse afstempelingen juist voor deze zegel nog 
enorm groot waren en een geweldige spreiding hadden!!) 
zouden zyn uitgeput. 

Oude voorraden 
Het gaat juist om die „oude voorraden". Wie weet daarvan 
hier in Nederland iets af? Ik neem derhalve geen woord te
rug van mijn mededelingen over de afstempelingen van de 
3 et. zonder watermerk, tot in 1942, omdat ik ze zelfs kan 
tonen met de Japanse jaartallen 02-03-04 (!!) en van verschei
dene vrij grote plaatsen op Java. 

4. U zult wel hebben gemerkt, dat ik me in mijn bijdra
gen totaliter niet stoor aan eventuele vroegere publikaties 
over een bepaalde zegel. Waarom niet? Omdat: 

a. Verreweg de meeste verzamelaars hier in Nederland 
geen lectuur, geen naslagwerken, geen oude jaargangen be
zitten, maar wel hebben ze misschien „doubletten". En daar 
gaat het om. 

b. Nagenoeg alle verzamelaars werken met de Speciale 
Catalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen, maar die 
neemt zelfs de publikaties, waarnaar u verwijst, niet op! 
Mijn enige en voornaamste doel is dan ook de mensen aan 
het zoeken te krijgen en ze hun eigen vindingen te laten 
publiceren, opdat, wellicht ook onze onvolprezen Speciale 
Catalogus ze zal gaan opnemen. Uit uw opmerking blijkt 
voor de zoveelste maal overduidelijk dat onze Speciale Ca
talogus dit niet doet en ook de kleurvarianten niet opneemt. 
De Nederlandse verzamelaars zullen hoe langer hoe meer 
tot de gevolgtrekking komen dat de Speciale Catalogus voor 
Nederlands-Indië niet deugt. Van alle kanten krijg ik brie
ven met adhesiebetuigingen over dit pogen en uw opmerkin
gen bereikten mij ook reeds van twee andere heren. 

Slapende literatuur 
De verzamelaars in Nederland zullen echter gezamenlijk 
moeten trachten die Speciale Catalogus aangevuld te krij
gen met al datgene wat maar zonder meer als „druktoeval-
ligheden" of „secondair" overboord wordt gegooid, terwijl 
het vaak de zeldzaamste en belangrijkste stukken uit hun 
collectie betreft. Dat gaat niet langer zo. Ook deze heren 
trekken zich blijkbaar niets aan van de „literatuur" en dus 
doe ik het ook niet. Ik zal er echter wel voor zorgen, dat de 
fraaiste zaken der zegels van Nederlands-Indië met foto's en 
al, zullen worden opgenomen, juist om die slapende litera
tuur wakker te maken. Maar ik ga door collega, ondanks 
alle literatuur. 
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Tentoonstelling postzegels Kerkelijke Staat, 
Vaticaanstad en Andorra 

KERKELIJKE STAAT 
Op 1 januari 1852 verschenen de eerste acht postzegels van 

de Kerkelijke Staat, tegelijk met die van Nederland, Bruns-
v}ijk en Thurn und Taxis. Net als in ons land had men voor 
de vraag gestaan, hoe zo'n postzegel er uit moest zien en wat 
er op zou komen te staan. Men koos het pauselijk wapen, 
bestaande uit twee gekruiste sleutels met daarboven de tiara, 
in verschillende omlijstingen. (Zie afbeeldingen boven). 

De eveneens ongetande tweede emissie van 1867 was nood
zakelijk geworden door een valutaverandering. Voor de ver
vaardiging gebruikte men de drukplaten van de eerste emis
sie, zij het in andere volgorde en met nieuw gegraveerde 
waarde-aanduiding. Deze platen bewezen opnieuw hun dienst 
bij de derde emissie van 1868, een getande uitgifte van de 
tweede. 

Nadat de pausen meer dan duizend jaar de wereldlijke 
macht in de Kerkelijke Staat uitgeoefend hadden, werd 
Rome in 1870 door de troepen van Victor Emanuel inge
nomen, de Kerkelijke Staat opgeheven en bij Italiè ge
voegd. De paus werd „de gevangene van het Vaticaan". 

Bij het Verdrag van Lateranen in 1929 tussen de Heili
ge Stoel en Italië werd de paus als soeverein vorst er
kend over de in het noordwesten van Rome gestichte 
staat Vaticaanstad. 

Op 1 augustus 1929 verschenen de eerste zegels van de 
nieuwe staat. De lagere waarden met het pauselijk wa
pen vormen een vervolg van de zegels van de Kerkelijke 
Staat (1), terwijl de hogere de beeltenis van de paus tonen, 
als hoofd van de rooms-katholieke kerk en bezitter van de 
wereldlijke macht in Vaticaanstad (2). De in 1934 van een 
nieuwe waardeopdruk voorziene hogere waarden vormen 
thans een zeldzame serie. Ook de zegels van Vaticaan
stad hadden aanvankelijk het uiterlijk van officiële fran-
keermiddelen zonder meer. Later tonen zij ons bovendien 
vele facetten van het rooms-katholicisme. 

VATICAANSTAD, de kleinste staat ter wereld, met een 
oppervlakte van ongeveer 44 hectare, heeft ongeveer dui
zend inwoners en is bijna geheel door muren omgeven. 
Een afbeelding van Vaticaanstad in vogelvlucht treft men 
aan op de in 1933 en 1945 uitgegeven zegels voor expresse-
bestellingen en op de zegels van 1954 ter herinnering aan 
de Lateraanse verdragen. (Afbeelding 3). 

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van deze 
verdragen verschenen in 1959 zegels met de beeltenis van 
paus Pius XI. 

Sint Pieter 
De grootste christelijke kerk ter wereld, de Sint-Pieters

basiliek, verschijnt op de Vaticaanse zegels het eerst in 
1933, tezamen met het daarvoor gelegen Sint-Pietersplein, 
begrensd door de colonnades van Bernini, met standbeel
den van de apostelen Petrus en Paulus, de uit Egypte 
afkomstige obelisk, en fonteinen. Bij plechtige gelegenhe
den komen honderdduizenden gelovigen op het plein bijeen. 
Een goed beeld hiervan geeft de 55 lire blauw van 1951 
ter herinnering aan de afkondiging van het dogma op 1 
november 1950 betreffende de lichamelijke tenhemelopne
ming van Maria. Ter herinnering aan de bouw van de 
Sint-Pietersbasiliek werd in 1953 een reeks zegels uitgege
ven met afbeeldingen van verschillende bouwstadia van de 
kerk boven de plaats waar de apostel Petrus als marte
laar stierf, alsmede beeltenissen van pausen, tijdens wier 
regering het bouwwerk gestalte kreeg. De koepel van de 
kerk (luchtpostzegels 1953 en 1958) evenals een groot 
aantal schilderingen in de naast de kerk gelegen Sixtijnse 
kapel waar de pauskeuze geschiedt, zijn het werk van de 
wereldberoemde bouwmeester, schilder en beeldhouwer, 
Michelangelo, die van 1475 - 1564 leefde. 

Het pauselijk paleis met het verlichte venster van het 
pauselijk vertrek komt onder andere voor op de lucht
postzegels 1959 (obeliskenserie). 

Religieuze motieven 
De postzegels van Vaticaanstad, als manifestatie van 

het rooms-katholicisme, nemen een uitzonderlijke plaats 
in onder de verzamelingen van religieuze motieven. Be
halve voorstellingen, die betrekking hebben op het chris
tendom in het algemeen, dragen ze de beeltenissen van 
heiligen, martelaren, pausen en andere dienaren van de 
roomse kerk. 

De martelaren uit de eerste eeuwen van het Christen
dom werden herdacht met de in 1938 uitgegeven serie ter 
gelegenheid van het vierde Internationale Congres der 
Christelijke Archeologie, met de afbeeldmgen van enkele 
catacomben aan de beroemde Via Appia en de Via Ar-
deatina bij Rome. De in 1959 verschenen serie toont ons 
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de beeltenissen van martelaren, die in 258 en 259 onder 
de Romeinse keizer Valerianus het leven lieten. 

De strijd van de Roomse kerk tegen dwalingen in haar 
leer komt op de postzegels tot uiting in de serie van 1946 
ter herdenking van het Concilie van Trente (1545  1563) 
waar de protestantse leerstellingen verworpen werden De 
zegels tonen onder andere de beeltenissen van de pausen 
Paulus III en Julius III, tijdens wier regering het concilie 
gehouden werd, van keizer Karel V en de heilige Ignatius 
van Loyola, stichter van de Orde der Jezuïeten. De ver
oordeling van de leer van Eutyches op de kerkvergade
ring van Chalcedon in 451 ziet men op de herdenkinesse
rie van 1951. 

Een opmerkelijke serie werd in 1958 uitgegeven met 
voorstellingen, die betrekking hebben op de verschijnin
gen van Maria aan Bernadette Soubirous te Lourdes in 
1858. 

Voorafgaande aan het Heilige Jaar kwam in 1949 een 
serie frankeerzegels met de voornaamste kerken van Ro
me die in 1950 door pelgrims bezocht zouden worden Men 
ziet paus Pms XII de jubilédeur van de SintPieterskerk 
ontsluiten ten teken van de opening van het Heilige Jaar 
1950 op de ter gelegenheid daarvan uitgegeven serie 

Na het overlijden van de pausen Pius XI in 1939 en 
Pms XII in 1958 Verschenen zegels met de aanduiding 
„Sede vacante", vergezeld van een afbeelding van de ge
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Beeldende kunst 
Voor de verzamelaars van beeldende kunst op postze

gels is Vaticaanstad een dankbaar verzamelgebied! De 
Vaticaanse musea en bibliotheek bevatten vele kunstvoor
werpen, waarvan verscheidene als uitgangspunt gediend 
hebben voor de Vaticaanse zegels. 

In 1509 kreeg de Italiaanse schilder en bouwmeester 
Rafael van paus Julius II opdracht de zogenaamde Stan
za|s te versieren. In de Stanza della Segnature schilderde 
hij onder andere keizer Justinianus en paus Gregorius IX. 

kruiste sleutels, waarboven een parasolvormig scherm 
(conopeum), het symbool van een basiliek, ten teken van 
het vacant zijn van de pauselijke stoel en van de bis
schopszetel van de stad Rome. (Afbeelding 5). 

De nieuwe paus Joannes XXIII zien we in vol ornaat 
zijn zegen gevend, afgebeeld op de in 1959 uitgegeven se
rie ter herinnering aan zijn kroning in 1958 en biddend 
bij het stoffelijk overschot van paus Pius X, dat in 1960 
naar Venetië werd overgebracht, op een in dat jaar ver
schenen serie. 

Beide beeltenissen ziet men op de zegels ter gelegenheid 
van het Internationale Juristencongres te Rome in 1934 
Het fresco „De verdrijving van Attila voor Rome" in de 
Stanza d'Eliodoro heeft als uitgangspunt gediend voor de 
25 en 60 lire van de Chalcedonherdenkingsserie. Van Ra
faëls portret van paus Julius II in het Palazzo Pitti te 
Florence vindt men een detail terug op de 20 lire van de 
Pieterskerkserie. Rafaëls zelfportret in de Uffiziën te Flo
rence treft men aan op de 25 lire van de in 1944 uitgege
ven serie ter gelegenheid van het 400jarig bestaan van 
de Pauselijke Academie van Beeldende Kunsten bij het 
Pantheon. 

Van een ander genie der Italiaanse Renaissance, Leo
nardo da Vinci (1452  1519), vindt men het schilderij , De 
Engel der Verkonidiging" terug op de 15, 50 en 300 lire 
van de luchtpostserie 1956. (Afbeelding 6). 

Van de overige Vaticaanse zegels met afbeeldingen naar 
kunstvoorwerpen van Italiaanse meesters noemen wij nog 
de zeldzame 500 hre ultramarijn van de luchtpostzegels 
1948, waarop men de aartsengel Gabriel ziet, die de jonge 
Tobias begeleidt. De zegel werd ontworpen door professor 
Mezzana, naar een schilderij in de Uffiziën te Florence toe
geschreven aan Francesco Botticini. 

Vaticaanstad, dat behalve een eigen postdienst een eigen 
radiostation als belangrijk communicatiemiddel heeft, wordt 
bewaakt door een garde van 120 Zwitsers. Het 450jarig 
bestaan van deze garde werd in 1956 met een serie zegels 
herdacht. 
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In 1951 kreeg Vaticaanstad van Italië het recht op een 

grote, nieuwe zender. Ter gelegenheid van het in gebruik 
nemen van de nieuwe zender verschenen in 1959 twee 
postzegels met de afbeelding van de nieuwe, in kruisvorm 
opgerichte zendmast, met daartegenover een afbeelding 
van een standbeeld van de aartsengel Gabriel. Er zijn 
stemmen opgegaan, deze hemelse boodschapper tot pa
troon te kiezen van post en filatelie, en zijn feestdag, 
24 maart, tevens te maken tot Internationale Dag van de 
Postzegel. 

Vaticaanstad liet twee blokken verschijnen. Het eerste 
in 1952 ter gelegenheid van het eeuwfeest van de eerste 
postzegels van de Kerkelijke Staat. Men ziet een negen
tiende eeuwse pauseHjke postkoets bij de Ponte Milvio over 
de Tiber en links een afbeelding van de zegel 50 bajocchi 
van 1852. Het tweede blok naar aanleiding van de we
reldtentoonstelling ,,Expo" te Brussel in 1958. 

Op 7 april 1960 werden de Vaticaanse vluchtehngenhulp
zegels uitgegeven, waarvan de 15 lire „De vlucht naar 
Egypte" uitbeeldt, naar een schilderij van Era Angelico. 

BOEKBESPREKIN D.S. Bolaffi's Roman States and Vatican 
City 1961. Price $ 1,25 (or 9/) post free. 
Postage Stamp Specialized Catalogue. 

Het voornaamste kenmerk van deze catalogus Kerke
lijk Staat en Vaticaanstad is haar vergaande gespeciali
seerdheid. Er is geen vermeldenswaardige bijzonderheid 
in dit verzamelgebied of ze staat erin vermeld. 

Van alle opdrukken der zeldzame voorlopige zegels van 
Vaticaanstad 19341937 zijn vergrote reprodukties opgenomen, 
om het verschil tussen beide uitgiften zo duidelijk mogelijk 
te doen uitkomen. 

Alleen naar een literatuuropgave zoekt men vergeefs. 
De catalogus omvat op 44 bladzijden van flink formaat 
op geglansd papier tweehonderd afbeeldingen van nogal 
uiteenlopende kwaliteit met verwijzing  waar mogelijk 
naar de nummers in de catalogi van Stanley Gibbons en 
Scott. De prijzen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars, 
de tekst is Engels. 

ANDORRA is een kleine republiek aan de zuidzijde der 
oostelijke Pyreneeën, tussen het Franse departement Ariège 
en de Spaanse provincie Lerida en beslaat een oppervlakte 
van 452 km. De republiek staat onder het gemeenschappelijk 
protectoraat van Frankrijk en van de bisschop van Urgel. 
Frankrijk en de Spaanse bisschop benoemen elk een stad

houder of „viguier". De zetel der regering is gevestigd in het 
dorp Andorra la Vieja, óók La Vella geheten. 

FRANSE POST IN ANDORRA 
Op 16 juni 1931 bracht de Franse post in Andorra haar 

eerste postzegels in omloop, namelijk een serie Franse 
zegels uit de jaren 1900  1927, voorzien van de opdruk 
„Andorre". Een jaar later kwamen de eerste postzegels 
zonder opdruk uit, een landschapserie van de „Vallées 
'd'Andorre", in 1936 gevolgd door een wapenserie, die zich 
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aanvankelijk tot de lagere waarden uitstrekte. Deze en de 
daarop volgende uitgiften werden te Parijs gedrukt. 

Bijzonder attractief zijn wel de postzegels van de land
schapseries (afbeelding 1, 2) uit de jaren 1944/51 en 1955. 
Vooral het oude kerkje van St.Jean de Caselles (afbeelding 
3) het oude raadhuis te Andorra (afbeelding 4) en de slanke 
romaanse klokketoren van Sainte Coloma (afbeelding 5) 
trekken bijzonder de aandacht. 

Van de spaarzame luchtpostzegels valt de uitgifte van 
1950 het meest op. Een weids berglandschap in de Pyre
neeën met op de voorgrond een gemzenpaar siert het 
beeldvlak van deze sterk Frans aandoende zegel (afbeelding 
6). 

SPAANSE POST IN ANDORRA 
Tot eind 1927 werd de te verzenden post bij het dichtst 

nabijzijnde Spaanse of Franse postkantoor afgegeven. 
Op 1 januari 1928 werden de eerste Spaanse postkanto

ren in Andorra geopend, die in het begin van de gang
bare Spaanse zegels zonder opdruk gebruik maakten. 

Op 28 maart 1928 verscheen de eerste uitgifte, bestaan
de uit een serie Spaanse postzegels voorzien van de opdruk 
„Correos Andorra" in twaalf waarden. 

Ook de in 1928 verschenen Spaanse zegel voor expresse
bestellingen werd als nooduitgifte met dezelfde opdruk uit
gegeven. 

In 1929 treffen wij ook bij de Spaanse post in Andorra 
een landschapserie aan. De voorstellingen zijn vrijwel de
zelfde als die op de zegels van de Franse post, alleen 
zijn deze waardepapiertjes wat kleiner van formaat en wat 
minder briljant van uitvoering. 

De in 1951 uitgegeven luchtpostzegel geeft een aardig 
kijkje op Andorra Ie Vella te zien. 

Ook de gewone uitgiften van 1929 en 1946 tonen ons op 
prettig formaat aardige voorstellingen die betrekking heb
ben op dit kleine land. De gemoedelijke landvoogd, zon
der enige pretentie, het bijna te vorstelijke wapen (afbeel
ding 7), de oude kapel van Meritxel (afbeelding 8) en niet 
te vergeten het Edelweiss, symbool van de bergwereld, doen 
in ons een verlangen ontstaan dit kleine, door hoge bergen 
ingesloten landje in de Pyreneeën eens te bezoeken. 

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat de ten
toongestelde postzegels van bovengenoemde landen alle 
van een uitvoerige verklarende tekst zijn voorzien. 
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EEN 
ZEER BIJZONDERE 

VEILING 
Men kan de emissie1852 op vele wijzen verzamelen. Men 

kan bijvoorbeeld proberen alle verschillende „platen" geheel 
compleet te krijgen, waarmee men dan een 1700 verschillen

de zegels bij elkaar heeft. Men kan ook de stempels gaan 
bezien en proberen een collectie te krijgen waarin zo moge

lijk van alle postkantoren en hulppostkantoren tenminste 
één stempel aanwezig is, eventueel nog aangevuld met bij

zondere stempels als bijvoorbeeld spoorwegstempels. Ook 
kan men van de plaatsen nog de verschillende soorten stem

pels verzamelen, halfrondfranco, met verschillende letter

typen, puntstempels en nagaan op welke wijze de zegels van 
deze emissie nog meer administratief „vernietigd" zijn. 

Er zijn in Nederland heel wat verzamelaars die zich op 
een of meer van de hierboven omschreven specialisatie
mogelijkheden hebben geworpen en zij hebben van de ge
legenheid dat een dergelijke unieke collectie als deze ver
kaveld werd een dankbaar gebruik gemaakt. Er is om vele 
stukken fel geboden en de totale opbrengst van / 202.543,— 
(zonder opgeld) overtrof toch v/el een flmk stuk de van te 
voren gemaakte schattingen. In het bijzonder voor de zegels 
van 15 cent waren de prijzen in verhouding hoog. Deze zijn 
besilist zeldzamer dan men tot nu toe aannam. Want vergeet 
niet dat deze emissie een oplage van miljoenen heeft. Nie
mand kan echter met enige nauwkeurigheid zeggen hoeveel 
materiaal er nu eigenlijk beschikbaar iis. De waardering van 
d'e stempelcatalogus is gebaseerd op de frequentie van voor
komen van deze stempels in de voor de schrijver toeganke
lijke verzamelingen. Nu bracht een stempel „Kamp bij Zeist" 
met Egyptische letters, als enig bekend exemplaar, een be
drag van /■ 1250,— op. In het onwaarschijnlijke geval echter 
dat op een zolder van het ministerie van Oorlog een stel 
oude brieven gevonden werd, waarbij enige exemplaren van 
dit stempel voorkwamen, zou de prijs veel lager komen. 
Want het stempel Kamp bij Zeist met groteskletters, waar
van vi'er exemplaren bekend zijn, bracht „maar" ƒ 450,— op. 

Topstuk 
Doch hoewel dus de stempe<ls een zeer belangrijke rol 

speelden in deze veiling, het topstuk was nog iets anders. 
Namelijk een blok, of moeten we langzamerhand spreken van 
„veldeel", van tien exemplaren van de vijf cent op een com
plete brief van Harlingen naar Narva (Estland). De afzender 
was een houthandel in Harlingen, dus het is kennelijk een 
brief geweest over een houttransactie. (Er zijn meer aan
rakingspunten tussen houthandel en filatelie als u begrijpt 
wat ik bedoel.) Deze brief, gedateeird 21 september 1859 
bracht ƒ 16.500,— op. Er was nog een andere brief, van de
zelfde afzender aan dezeifde geadresseei'de, doch daarbij, 
twee maanden eerder, was het portobedrag van 50 cent niet 
met tien zegels van vijf maar met vijf zegels van tien cent 
voldaan. Deze strip van vijf zegels op brief bracht nu slechts 
y 1800,— op. 

Deze laatste opbrengst werd bijvoorbeeld overtroffen door 
het hierbij afgebeelde brugpaar van de vijf cent, dat ƒ 2900,— 
opbracht. In de Handelaarscatalogus is een dergelijk brug-

Er zullen niet veel lezers van het Maandblad zijn die uit 
hun dagblad of door de radio of televisie niet reeds gehoord 
hebben over de zeer bqzondere veiling welke de firma Van 
Dieten op 30 en 31 januari 1.1. te 's-Gravenhage heeft ge
houden. Een veiling waarin slechts één collectie wordt ver
kocht komt in ons land al niet zo vaak voor, maar als die 
collectie niet anders bevat dan 1456 kavels van één emissie, 
Nederland 1852, dan is dat inderdaad wel iets wat ook de 
niet-filatelist aanspreekt. 

paar genoteerd voor ƒ 2000,— zodat de opbrengst anderhalf 
maal de cataloguswaarde is. In feite is voor dergelijke rari
teiten geen cataloguswaarde vast te stellen. De opbrengst 
wordt bepaald door de relatieve zeldzaamheid enerzijds en 
de koopkracht en de wedijver van de biedende verzamelaars 
and'erzijdB. 

Nederlands bezit 
Vele verzamelaars zullen zich afvragen waar het geveilde 

materiaal nu heengegaan is. We menen rustig te kunnen 
zeggen dat het voor het grootste deel in Nederland gebleven 
is. Ir. Klink, uit wiens nalatenschap deze verzameling kwam, 
was Nederlander en de verzameling is ook wel grotendeels in 

Nederland opgebouwd. Onder de bieders waren zowel vele 
vooraanstaande Nederlandse verzamelaars die stukken koch
ten ter uitbreiding van hun eigen verzameling, alsook Neder
landse handelaars, die waarschijnlijk optraden voor een 
gedeelte namens opdrachtgevers, die liever niet met name 
in de persverslagen genoemd wilden worden. IVIisschien zien 
we in Rotterdam op de tentoonstelling in april 1961 wel 
enkele van de nu geveilde stukken als sieraad van enkele 
Nederlandse verzamelingen terug. Er ging wel wat naar 
buitenlandse bieders, doch de „topstukken" waren dit over 
het algemeen niet. 

Maandblad-primeur 
Als Maandblad-redactie hebben we een zeker zwak voor 

de „eerstedagbrieven" van de emissie-1852. Immers, het 
Maandblad was de eerste die een dergelijke brief publiceerde. 
Spoedig na deze publikatie volgde nog een tweede exemplaar 
en het derde bekende stuk werd nu geveild voor ƒ 875,—. 
Het werd gekocht door een handelaar die ook reeds het 
eerst-gepubliceerde stuk heeft verhandeld. 

Misschien is ook no.g aardig om even te vermelden wat 
het grootste stuk was dat geveild werd. Dit was een veldeel 
van 25 exemplaren — dus precies een kwart van het drukvel 
— van de proefdruk van de 15 cent. Dit bracht ƒ 5300,— op, 
wat merkwaardigerwijze vrijwel overeenkwam met de cata
loguswaarde voor de losse zegels ad 25 x ƒ 200,—. Eigenlijk 
was dit dus een koopje want een dergelijk groot stuk is 
theoretisch meer waard dan de som van de waarden van de 
samenstellende zegels. Doch bij proeven spreekt dit uit de 
aard der zaak minder dan bij de gewone zegels, die immers 
bestemd waren om van elkaar geknipt te worden, terwijl 
vele proefdrukken als zodanig in vel(deel) bewaard bleven. 

FL. 
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Wij lazen voor U 
Spiegel der tijdschriften 

DIE SAMMLER-LUPE van 5 december 1960 bevat een in
teressant artikel van Erich Iglich, geïllustreerd met afbeel
dingen van vele poststukken, over „Privatgebührenzettel", 
in 1946 als lokale uitgifte ten behoeve van één persoon ge
bruikt in Schönau. 

In Schönau, een stadje in het zuidelijk deel van het 
Schwarzwald, waren in 1946 de postzegels van de Franse 
Zone in koers. Schönau ligt echter nogal afgelegen en de 
verbindingen waren in die tijd niet al te best, zodat het kon 
gebeuren, dat de voorraad zegels op het postkantoor op was 
en men zijn toevlucht moest nemen tot de zogenaamde baar-
frankering. Men betaalde de portokosten aan het loket en de 
brieven werden voorzien van een stempel „Gebühr bezahlt", 
waaraan meestal de paraaf van de dienstdoende postbeambte 
werd toegevoegd. 

Een alom als filatelist bekendstaande inwoner van Schönau 
wenste echter wel postzegels op zijn brieven te plakken. Hij 
ging naar Freiburg en kocht daar hele vellen zegels. Bij deze 
zegels van de Franse Zone zijn de linker- en rechterhelft van 
het vel gescheiden door een tussenstrook ter breedte van een 
zegel. Deze onbedrukte tussenstrook is normaal geperforeerd. 
Op deze wijze ontstaan dus blanco zegels, voorzien van nor
male tanding en gom. 

ÉÉNPERSOONSPOST 
Wat deed nu onze filatelist? Hij voorzag ze, door een hand-

stempelafdruk, van getallen, overeenkomende met de meest 
voorkomende porto-waarden, namelijk 8, 12, 20, 24, 42, 48, 
84 (Ff.) en 1,08 (Mk.). Hij plakte deze zegels op zijn brieven, 
ging er mee naar het postkantoor en betaalde het porto. 
Hij dacht Tante Pos er nog een plezier mee te doen, want 
volgens hem was het nu niet meer nodig het „Gebühr be-
zahlf'-stempel op de brief te plaatsen. Hier gingen de post-
ambtenaren toch niet op in, maar, omdat men de plaatselijke 
filatelist toch wel een genoegen wilde doen, plaatste men het 
„Gebühr bezahlf'-stempel op de ,,zegel", die bovendien 
voorzien werd van de normale plaats- en dagtekenings-
stempel. Toen onze vriend zover was, volgden er natuurlijk 
meer brieven, bijna alle gericht aan hemzelf of aan vrienden 
of verwanten. Ook was men zo vriendelijk gehele stroken 
van deze zelfgemaakte zegels voor hem af te stempelen. 

Volgens het artikel in de ,,Sammler-Lupe" moeten er een 
vijftigtal brieven echt gelopen hebben. Een tiental hiervan 
is afgebeeld en wordt besproken. Er zijn meer brieven 
met „gemengde frankering", bijvoorbeeld een brief met twee 
zegels van 8 Pf, gescheiden door een blanco zegel, waarop 
een 8, samen het briefporto van 24 Pf. vormen. Ook aange
tekende brieven komen voor. Het geheel speelde zich af 
tussen 3 april 1946 en 24 april 1947. 

De mooiste ter wereld. . . 
De Grand Prix Mondial — gouden medaille — in de Grand 

Prix de l'Art Philatélique International te Monte Carlo voor 
de mooiste postzegel ter wereld van 1958-1959, is toegekend 
aan de koerserende zwarte Britse postzegel van £ 1, waarop 
Koningin Elizabeth II en een gezicht op het kasteel Wind
sor zijn afgebeeld. De onderscheiding wordt verleend op 
grond van vakmanschap, compositie en bekwaamheid van de 
kunstenaar in het verbeelden van zijn land. De keus werd 
gemaakt uit zesduizend zegels. 

hynton Lamb ontwierp de zegel in 1955 als een van een 
serie van vier waarden. De 2s. 6 d., 5 sh. en 10 sh. tonen 
achtereenvolgens de kastelen van C'arrickfergus, Caernarvon 
en Edinburgh. 

De £ 1-zegel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor frankering 
van pakketpost naar het buitenland en van luchtpostbrieven. 

De andere prijswinnaars waren: Argentinië, Fidzji (Fiji)-
eilanden, Congo-Brazzaville en Laos. 

In de goede zin 
Behalve aan zichzelf stuurde onze vriend ook enkele 

brieven aan een relatie in de Oostzone. Eén van deze brieven 
kwam bij een handelaar terecht, die er wel brood in zag. 
Prompt kreeg onze filatelist in Schönau het verzoek om 
driehonderd aangetekende brieven op deze wijze met 84 Pf. 
te frankeren. Daar enveloppen schaars waren, kreeg hij deze 
er bij, geadresseerd en wel. Hij hoefde alleen maar te fran
keren en te verzenden en zou hiervoor 450 Mark of 1,50 Mk 
per stuk ontvangen. En de driehonderd mochten er ook wel 
duizend worden. Onze filatelist was er echter één in de 
goede zin van het woord en . . . ging er niet op in. Hij be
schouwde dit als een zuivere liefhebberij van hemzelf en 
ook heden ten dage slaat hij alle aanbiedingen op de in 
zijn bezit zijnde brieven af. 

Toch is er dit jaar — en dat was de aanleiding tot het 
schrijven van het artikel — een zestal brieven op een veiling 
in Berlijn opgedoken. Hoewel de veilinghouder geen grote 
opbrengst verwacht had, schijnen deze toch voor een hoog 
bedrag geveild te zijn; voor hoeveel, dat vermeldt het artikel 
nu, helaas, net niet. 

ZONE FRANCAlSE ZONE rRANCAISE 

H'mqfi>m__ 

ÄicmuTCASf 

•15 

, ^F tg r j 

Het doet ons genoegen, in aansluitiiig op het voorgaande, 
ook nog de daarin bedoelde onbedrukte tussenstroken van de 
zegels van de Franse zone te kunnen tonen. U ziet een blanco 
tussenstrook en één met het nummer 15. Een dergelijk cijfer 
geeft aan op welke machine deze zegels gedrukt werden. 
Men kent de nummers 15, 16 en 17, waaruit op te maken 
valt dat drie persen van de Staatsdrukkerij in Parijs gelijk
tijdig, of na elkaar, met de druk van de zegels bezig zijn 
geweest. 

GHETTOPOST 
In het december-nummer van de DEUTSCHLAND

SAMMLER geeft A.G.-Rat Martin Opitz een beschouwing 
over „Ghettopost Litzmannstadt". Wij gaan hierbij terug 
naar de donkere dagen van de tweede wereldoorlog en het 
gruwelijke leed, door de toenmalige Duitse machthebbers de 
Joden aangedaan. 

De stad Lodz was een van de eerste Poolse steden, die in 
september 1939 door de nazi's veroverd werden. De stad be
hoorde tot het gebied, dat vóór 1918 tot het Duitse keizerrijk 
behoorde en daarom verordonneerde Hitler in oktober 1939, 
dat het weer bij het Reich werd ingelijfd. Het behoorde dus 
niet tot het Gouvernement-General en daarom behoren de 
zegels van Litzmannstadt, zoals Lodz in oktober 1939 genoemd 
werd, ook als Duitse zegels beschouwd te worden en niet als 
zegels van Polen of Gouvernement-General. 

De 160.000 Joden van Litzmannstadt werden ondergebracht 
in een aparte wijk, die door prikkeldraad van de rest van de 
stad werd afgesloten. De Joden werden gedwongen in de in 
het gettho gelegen bedrijven, meest textielfabrieken, voor de 
Werhmacht te werken. De bezetting van het ghetto wisselde 
sterk door een hoog sterftecijfer, deportatie naar concen
tratie- en vernietigingskampen en het binnenbrengen van 
Joden uit andere plaatsen. 
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Eigen fabrikaat 
De interne organisatie van het ghetto lieten de Duitsers 

aan de Joden over. Er was een Jodenraad en de voorzitter 
hiervan, de weeshuisvader Mordechai Chaim Rumkowski, 
was een vrijwel onbeperkt heerser in het ghetto. Hij heeft 
zich gedurende de gehele oorlog kunnen handhaven en liet 
onder andere bankbiljetten en postzegels met zijn beeltenis 
drukken. 

De postzegels, waarvan er drie bekend zijn in de waarden 
5, 10 en 20 Pf., vertonen naast het portret van Rumkowski 
en de waarde-aanduiding, de Davidster en een voorstelling 
van de textielindustrie, alsmede het opschrift „Judenpost 
Litzmannstadt Ghetto". De zegels zijn ongetand en gedrukt 
op papier met watermerk. 

Waren deze zegels nu werkelijk nodig en hoe werkte de 
post in het ghetto? Vast staat, dat de zegels alleen gebruikt 
werden voor het interne postverkeer in het ghetto, want alle 
contact naar buiten was verboden. Verder is er niets van 
bekend. Slechts weinig Joden overleefden de chaos van de 
oorlog en zij hadden na hun bevrijdinrg uit het ghetto wel 
andere zorgen, dan de filatelisten nu eens haarfijn te ver
tellen, hoe deze ghettopost werkte. Toch is men deze zaak in 
Duitsland nu aan het napluizen en wie weet horen we er nog 
eens nader van. 

VON STEPHAN OF BLAIR? 
In de (Amerikaanse) COLLECTORS CLUB PHILATELIST 

van november 1960 wordt de eer van het stichten van de 
U.P.U. opgeëist voor de Amerikaan Montgomery Blair, in 
plaats van de ons allen welbekende Heinrich Von Stephan. 
Montgomery Blair was de eerste postmeester tijdens het 
presidentschap van Abraham Lincoln. Hij heeft in 1863 in 
Parijs een internationale postconferentie bijeengeroepen, die 
besloten werd met de aanneming van 31 artikelen voor de 
grondslag van een algemene postunie. 

De aanleiding tot deze conferentie waren de moeilijkheden 
bij de verrekening van de kosten van het internationale 
postvervoer. Dit postvervoer was sinds 1840 sterk toegeno
men, vooral door de immigratie in Amerika van vele Euro
peanen. 

Volgens de schrijver van het artikel, die met de initialen 
H. M. G. wordt aangeduid, is de invoering van de postunie 
vertraagd door de Amerikaanse Burgeroorlog en de Frans-
Duitse oorlog van 1870-1871, alsmede door een vertragende 
tactiek van tsaristisch Rusland in de jaren 1872 en 1873. 
In 1874 is het eindelijk zover, dat de internationale postunie 
officieel wordt opgericht en de schrijver geeft toe, dat dit 
uiteindelijk te danken is geweest aan de vele inspanningen, 
die Von Stephan zich hiervoor getroost heeft. 

Het is voor ons interessant deze Amerikaanse visie op de 
stichting van de U.P.U. te vernemen. Behalve uit eigen lite
ratuuronderzoek is de schrijver ook tot zijn mening gekomen 
door een erkenning van de Britse voorlichtingsdienst tijdens 
de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Britse Post 
in juni 1960 te New York. Overigens schijnt deze mening 
niet die van de Amerikaanse filatelistenwereld te zijn. De 
schrijver doet een beroep op alle Amerikaanse schrijvers en 
uitgevers in hun filatelistische publikaties er steeds op te 
blijven hameren, dat Montgomery Blair de stichter van de 
U.P.U. is geweest en niet Von Stephan. En aan de postale 
autoriteiten in Washington wordt gevraagd Montgomery 
Blair op een zegeluitgifte de eer te geven, die hem toekomt. 

Seebeck-Lehmann 
In het zelfde nummer van de Collectors Club Philatelist 

schrijft John W. Funkhouser over de Seebeck-uitgiften van 
Ecuador uit de jaren 1894, 1895 en 1896. Voor de oudere 
filatelisten is de naam Seebeck geen onbekende, maar vele 
jongere verzamelaars zullen niet weten, dat in het laatste 
decennium der vorige eeuw de naam Seebeck dezelfde 
slechte klank had als de naam Lehmann in onze dagen. 

Wat deed deze Nicholas F. Seebeck, secretaris en zakelijk 
leider van de Hamilton Banknote Company te New York? 
Hij deed aan de eeuwig in geldnood verkerende Midden- en 
Zuidamerikaanse republieken het aanbod gratis de benodig
de postzegels te leveren onder voorwaarde, dat alle zegels 
slechts één jaar geldig zouden zijn en na afloop van het jaar 
alle restanten naar de Hamilton Banknote Co. zouden gaan. 
Ook mocht Seebeck zoveel herdrukken van de oorspronke
lijke platen laten maken als hij wilde. Op deze voorwaarden 
werden contracten afgesloten met de regeringen van Hondu
ras, Nicaragua, El Salvador en Ecuador. 

Evenals enkele jaren geleden, toen bekend werd, welke 

contracten Lehmann met de regeringen van enkele landen 
gesloten had, stak een storm op in de filatelistische pers. 
Men wendde zijn invloed aan om de betreffende regeringen 
tot andere gedachten te brengen en niet zonder succes. Zo 
verklaarde de regering van Ecuador in november 1895, „dat 
het voor de waardigheid van de regering niet passend was, 
het in 1890 gesloten contract voor de levering van postzegels, 
te verlengen". De uitgifte van 1896 was dan ook de laatste 
van Ecuador. 

Mogen ook de regeringen van de landen, die momenteel 
een contract met Lehmann hebben, bij het aflopen van dit 
contract tot een zelfde conclusie komen! 

Ondanks deze voorgeschiedenis zijn de zegels filatelistisch 
interessant wegens de vele papier- en kleurverschillen. 
Hieruit kan men ook afleiden, of men met een originele 
zegel of met een herdruk te doen heeft. Er is een groot prijs
verschil tussen deze twee; de herdrukken zijn vrijwel niets 
waard. Behalve de normale frankeerzegels in deze drie jaren, 
waren er ook nog dienstzegels (overdrukte frankeerzegels) en 
één serie portzegels. Al deze zegels zullen de heer Seebeck 
wel geen windeieren gelegd hebben! 

H. L. J. WEIDEMA 

AGENDA van 
Filatelistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82 , Den Haag 
Exposities: 
- De kunst van de ontwerper. 
- Keur en Kleur. Schatten van Neder land en Overzeese 

Riiksdelen. 
- D^ totstandkoming^ van een postzegel in p laatdruk, boek

druk, rasterdiepdruk en offsetdru-k. 
- De postzegels van Andorra (Franse en Spaanse post), 

België, Belgisch Kongo, Finland, Groenland, Israël, Kerke
li jke Staat, Vaticaanstad, Monaco, Portugal, Thule, Ver
enigde Naties, IJsland, Zwitser land. 

- De schri j fcultuur: schri i fmaterialen, de schrijfkunst, de br ief , 
f ranker ing en stempeling. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 
1961 

4 maart 

19 maart 

7 t /m 9 apr i l 

7 t /m 9 apr i l 

16 apr i l 

3 me! 

14 t /m 21 mei 

3 iuni 

4 t /m 14 aug. 

2 t /m 10 sept. 

Rui lmiddag en -avond te M id 
de lburg door Philatelica a fd . 
Walcheren, in de bovenzaal van 
De Eendracht aan de Markt 
van 14.00-21.00 uur. 

Grote rui ldag in Kerkrade, 
Sint Hubertushuis in de 
Hoofdstraat ( Interphi l ) . 

Bondsdagen te Rotterdam. 

Nationale tentoonstel l ing 
„Rot terdam ' 6 1 " in de Ahoy-
hal te Rotterdam. 

Internat ionale Rui ldag, Hotel 
Erica, Berg en Dal , te organi 
seren door De G lobe . 

Internationale Rui ldag, Café-
Restaurant Royal, Eindhoven 
(zie ook pag. 55) . 

Intern. Aerofi latel ist ische ten
toonstel l ing te Wenen in de 
Wiener Stadthalle (B hallo). 

I.V. „Ph i la te l ica" te 's-Graven-
hage viert haar 50-jar ig be
staan (Ook de Haarlemse ver
en ig ing „ O p Hoop van Zegels" 
bestaat d i t jaar 50 jaar). 
Intern. Aerofi latelistische ten
toonstel l ing „Cu r i osa " met 
FISA-congres te 's-Gravenhage. 
Kobr ia-1961. Internat ionale 
postzegeltentoonstel l ing 
Koblenz, Keurvorsteli jk slot, ter 
gelegenheid van het 75-jar ia 
bestaan van de plaatseli jke ver
en ig ing . 
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Bonds- en Filatelistendagen / Nationale tentoonstelling ..Rotterdam 1961" 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING 
Secretaris: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89-B, 
Rotterdam 4, tel. (010) 4 93 40. 

BONDS- EN FILATELISTENDAGEN 1961 
Bondsvergadering en Bekertoernooi worden gehouden in 

het café-restaurant van „Ahoy". De ligging van het „Ahoy-
complex" mag voldoende bekend worden geacht. Treinreizi
gers uit het zuiden wordt aangeraden uit te stappen aan het 
station Rotterdam-Blaak en vandaar met tramlijn 10 (rich
ting Spangen) naar „Ahoy" te reizen, uitstappen halte „Noor
se Kerkje". 

Wij hebben getracht een aantrekkelijk programma voor 
deze dagen vast te stellen. Aangezien de verschillende evene
menten aan een nauwkeurig tijdschema zijn gebonden, wor
den afgevaardigden en belangstellenden dringend verzocht 
de aangegeven tijden in acht te nemen. 

VRIJDAG 7 APRIL 
12.00 uur — Opening van de Nationale Tentoonstelling 

„Rotterdam '61" door de heer J. U. Schilthuis, loco-burge
meester van de gemeente Rotterdam, lid van de R.Ph.V. 

12.30 uur — Zo mogelijk bekendmaking van de bekro
ningen van de inzendingen. 

13.00 uur — Gelegenheid tot lunchen in het café-restaurant. 
14.00-18.00 uur — 52ste Bondsvergadering. 
Voor de dames excursie naar het bedrijf van de Erven de 

Wed. J. van Nelle N.V., Spaansepolder, Rotterdam. Vervoer 
naar en van het bedrijf per autobus. 

18.00 tot 19.30 uur — Gelegenheid tot dineren in het café-
restaurant van „Ahoy". 

20.00 uur — Eventueel voortzetting van de Bondsvergade
ring . 

20.00 tot 23.00 uur — EXCURSIE NAAR HET NIEUWE 
DISTRICTSPOSTKANTOOR, DELFTSEPLEIN, ROTTER
DAM. Dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van de 
Directie van dit kantoor w^ordt u in de gelegenheid gesteld 
de grootste postfabriek van ons land op de drukste avond 
van de week (vrijdagavond) geheel te bezichtigen. Verzamelen 
om 20.00 uur precies in de hal van het gebouw. 

ZATERDAG 8 APRIL 
9.00 tot 9.40 uur — Kapittel-vergadering voor de toeken

ning van de Costerus-medaille. 
9.45 uur — Opening van de 49ste Filatelistendag door de 

Bondsvoorzitter. 
9.50 tot 11.30 uur — Bekertoernooi. 

11.30 tot 11.50 uur — Vervoer per autobus van het „Ahoy"-
gebouw naar het Raadhuis, Coolsingel. In verband met de 
,,Metro"-werken lis vervoer per eigen gelegenheid niet mo
gelijk. 

12.00-12.45 uur — Ontvangst door het Gemeentebestuur 
ten stadhuize. 

13.00 uur — Vertrek per autobus van het Raadhuis naar 
café-restaurant „Bellevue", op de Heuvel van het Park. Na 
aankomst aldaar gelegenheid tot gemeenschappelijke koffie-
maaltijd. De kosten hiervan zijn ƒ 3,50 per persoon, bedie
ning en garderobe inbegrepen. Betaling vooruit te voldoen 
aan de penningmeester van uw vereniging, die voor collec
tieve overmaking zal zorgen. 

14.00 tot ca 15.30 uur — Rondvaart door de Rotterdamse 
havens, aangeboden door het Gemeentebestuur van Rotter
dam. Met grote erkentelijkheid voor dit aanbod vertrouwen 
wij erop, dat vele afgevaardigden en leden van bij de Bond 
aangesloten verenigingen aan deze rondvaart zullen deel
nemen. 

Ca. 15.30 uur — Aankomst aan de „Spido"-ponton, vervoer 
per autobus naar „Ahoy". 

16.30 uur — Sluiting van de Filatelistendag en bekend
making van d'e winnaars van het Bekertoernooi. 

17.00 tot 18.00 uur — Borreluurtje in het „Ahoy"-café. 
18.00 tot 20.30 uur — BONDSDINER in het „Ahoy"-restau-

rant. Kosten ƒ 10,— per persoon, exclusief bediening en dran
ken. Deze kosten dienen per afvaardiging of vereniging na 
het dmer aan het bedienend personeel betaald te worden. 
Tijdens het Bondsddner uïtreikdng van de bekroningen van 
de tentoonstelling en de extra-bekroningen door de voor
zitter van de jury. 

20.30 tot 24.00 uur — Gezellig samenzijn in het „Ahoy"-
café. 

ZONDAG 9 APRIL 
8-12 uur — Gelegenheid tot kerkbezoek. Tijdens de Bonds

vergadering en in de informatiestand van de R.Ph.V. op de 
tentoonstelling is een lijst van de verschillende kerkdiensten 
aanwezig. 

12.00 tot 13.30 uur — Bezoek aan de EUROMAST. Vervoer 
naar het café per lift tegen gereduceerd tarief. Koffie op de 
Euromast aangeboden door de R.Ph V. 

13.45 uur — Gelegenheid tot lunchen in het „Ahoy"-restau-
rant. 

18.00 uur — Sluiting van „Rotterdam '61". 

BELANGRIJK 
Het is niet algemeen bekend, dat niet alleen afgevaardig

den van de leden-verenigingen toegang hebben tot de Filate
listendag, excursies, ontvangsten en de havenrondvaart en
zovoort. Alle leden van bij de Bond aangesloten verenigingen 
kunnen de Bondsdagen bijwonen. Teneinde ons in staat te 
stellen tijdig alle voorbereidingen te treffen, ontvangen de 
verenigingssecretariaten de nodige formulieren om namens 
hun verenigingen het aantal deelnemers aan de verschillen
de evenementen op te geven. Leden, die op een of meer 
dagen naar Rotterdam willen komen en aan een excursie 
of iets dergelijks willen deelnemen, dienen dit uiterlijk 28 fe
bruari op te geven aan de secretaris van hun eigen vereniging, 
die voor tijdige doorzending aan ons zal zorgen. Het aantal 
deelnemers aan de excursies naar Van Nelle en het Districts
postkantoor is beperkt. Aanmeldingen voor deze excursies 
zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. 

Het vervoer per autobus gedurende de Bondsdagen is voor 
rekening van de R.Ph.V. 

Nationale tentoonstelling „Rotterdam '61" 

Secretariaat: Ir. F. J. van Santé, Graaf Florisstraat 32 B, 
Rotterdam 3, tel. (010) 3 27 56. 

J u r y 
Tot ons genoegen hebben de volgende personen zich be

reid verklaard, zitting te nemen in de jury: 
Mr. W. S. Wolff de Beer, 
J. H. Broekman, 
J. L. van Dieten, 
Dr. L. Frenkel, 
C. de Vos Klootwijk, 
Dr. L. V. d. Pol, 
J. H. Spóorenberg, 
R. Tocila, 
Drs. A. van der Willigen, 
P. Wittkämper Jr., 

terwijl de heren G. J. Busman en J. D. Brandt zijn uitge
nodigd mede de Jeugdverzamelingen te beoordelen. 

Het Nederlandse Postmuseum is bereid gevonden, een zeer 
interessante inzendmg te verzorgen. Wat deze inzending 
te zien geeft, zuJ,t u zelf op de tentoonstelMng moeten er
varen ! 

De tentoonstelling zal geopend zijn op: 
vrijdag 7 april van 12.30 tot 22.00 uur 
zaterdag 8 april van 09.00 tot 22.00 uur 
zondag 9 april van 12.00 tot 18.00 uur 

De toegang tot „Rotterdam '61" is gratis. De catalogus, 
waarin alle inzendingen zijn omschreven en waarin een 
bijzonder interessant fUatelistisch artikel staat, kost 50 cent! 

De aanmeldingen hebben onze verwachtingen verre over
troffen. Het aantal inzenders overtreft dat van voorgaande 
tentoonstellingen. Helaas hebben wij op de aangevraagde 
kaderruimte hier en daar een kleinere toewijzing moeten 
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doen. Daar de beschikbare zaal- en kaderruimte geheel is 
volgeboekt, heeft het geen zin meer veidere verzamelingen 
aan te melden. 

De byzondere enveloppen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij 
de postzegelhandelaren. Op de tentoonstelling zijn stands van 
ruim twintig handelaren aanwezig! 

Tijidens de tentoonigteilling is een speciaal postkantoor 
geopend in de entreehal van de „Glazen Zaal". In dit post
kantoor zal op nader te bepalen tijden een filatelistenloket 
geopend zijn, waar alle poistwaarlden, dfe aan dergelijke loket
ten verkrijgbaar zijn, gekocht kunnen worden! 

Op 7 en 9 april zal op filatelistische correspondentie het 
tentoonisteillingsisitempel geplaatst worden; op 8 april uit
sluitend het speciale stempel van de 49-ste Filatelistendag. 

Wanneer het bijzonder postkantoor gesloten is, kan corre
spondentie in d'e speciale brievenbus ged'eponeerd. worden; 
afstempeling en verzending volgen dan later. 

INGEZONDEN 
De nationale tentoonstelling: Papier of metaal? 

Het is natuurlijk zeer interessant te vernemen wie er al 
niet in het erecomité van de nationale tentoonstelling zitting 
cullen nemen, hoewel nut en doel mij nog altijd niet duidelijk 
lijn. Maar mogelijk is het bedoeld als een attractie voor de 
tentoonstelling. Of dit dat effect zal hebben is enigszins 
twijfelachtig. iVIijns inziens zal de attractie meer zitten in de 
belangrijkheid der inzendingen en lijkt het mij doeltreffender 
moeite te doen om deze te verkrijgen. 

Is dit wel geschied ? 
Het niet beschikbaar stellen van medailles, maar slechts 

van diploma's kan niet anders dan in tegengestelde richting 
werken. Het is met postzegeltentoonstellingen altijd een 
eigenaardig geval. Dienen zij om de bezitters van collecties 
de gelegenheid te geven deze eens aan de buitenwereld te 
laten zien, óf is het doel andere verzamelaars te laten ge
nieten, c.q. ierting te laten trekken, van hetgeen anidieren op 
filatelistisch gebied presteren? 

Uitgaande van de eerste veronderstelling vindt men het 
juist de inzenders te laten betalen voor de in besla>g te nemen 
ruimte, dus voor het genot te mogen tentoonstellen. Aan de 
andere kant biedt de organiserende vereniging haar leden de 
vrije bezichtiging aan en int een, helaas altijd zeer gering, 
bedrag aan entreegelden. 

Waar men kan zeggen: „geen inzenders, geen tentoonstel
ling", acht ik het niieit teveel gevergd dat men dezen, die, 
behalve hun kadergeld nog verzekering, transportkosten voor 
zichzelf en hun verzameling moeten betalen, nog afgezien 
van hun moeite bij het opzetten en de ongedekte risico's (bij
voorbeeld door achteruitgang van de kwaliteit van hun ver-
zamaUng), die zij lopen ook een blijvend aandenken aan de 
tentoonstelling schenkt. In de vorm van medailles, gedenk
penningen of iets dergelijks en niet alleen in de vorm van 
een papier, dat zijn verder leven vermoedelijk in een la zal 
slijten. 

Dit is bij deze tentoonstelling volgens het reglement het 
geval. Waar zelfs het Maandblad met medailles werkt, ware 
dit toch zeker te verwachten bij een nationale tentoonstel
ling. Indien de kosten der tentoonstelling zo hoog zijn dat het 
moeilijk is een bedrag voor medailles uit te trekken, dan 
had getracht kunnen worden door een beroep op particu
lieren, verenigingen enzovoort, hierin te voorzien. Bij vroe
gere tentoonstellingen is dit herhaaldelijk het geval geweest 
en zelfs bij internationale tentoonstellingen, zoals in Londen 
-1950 en -1960, üs dit geschied. 

Indien beperking in de hoeveelheid gewenst is, dan is dit 
ook mogelijk door — zoals ik reeds jaren geleden in het 
Maandblad voorstelde — aan elke inzender ten hoogste één 
medaille toe te kennen en voor andere bekroonde inzen
dingen diploma's uit te reiken. Men heeft dan in elk geval 
een meer blijvende herinnering aan zijn deelneming aan de 
tentoonstelling. 

Ik hoop dat het bovenstaande er toe mag leiden dat het 
tentoonstellingsbestuur alsnog wijziging brengt in het regle
ment en meer blijvende bewijzen van deelneming, anders 
dan van papier — desnoods in bescheiden vorm, waarde en 
hoeveelheid — beschikbaar worden gesteld, hetgeen mijns 
inziens de animo tot deelneming aan dit evenement zal sti
muleren. 
Den Haag A. G. FERF 

Enige beschou^vingen over de 

emissie 1872 Nederland Willem III 

Getand I2V2-I2 Grote gaten 
Onze Speciale Catalogus van Nederland en Overzeese 

Rijksdelen geeft hiervoor aan, de gehele serie van 5 et. 
tot 50 et. Dit is wel goed, echter niet volledig. Mijns inziens 
moet dit zijn als volgt: 

De gehele serie bestaat in 12Vi-12 grote gaten, met als 
afwijking de eeirste verticale rij 11V4-12 'girote platen, behal
ve de 7V2, 22V2 en de 1 gld. 

Daarnaast bestaat de gehele serie getand I2V2-I2 grote 
gaten, waarbij de afwijking IIV2-12 grote gaten niet voor- '' 
komt. 

Het „Handboek der Postwaarden van Nederlands-Indië", 
deel II, maakt voor de portzegels onderscheid in I2V2-I2 B 
(met IIV2-I2) en 12V2-I2 C (zonder IIV2-I2). 

In de „Philatelist" van 1930, blz. 138 en 1936 blz. 234 
wordt tussen beide perforaties I2V2-I2 B en I2V2-I2 C ook 
onderscheid gemaakt. 

Dit geldt mijns inziens ook voor de uitgave 1872 W III 
en voor de uitgave 1876 cijfer. 

De 7V2, 22V2 en de 1 gld. kunnen niet voorkomen in I2V2-
12 B aangezien deze tanding verschenen is in 1875, de be
treffende zegels pas in 1888, toen 12Vi-12 C al jaren in 
gebruik was. 

Mijn belangstelling voor een en ander werd gewekt door 
het vinden van een paartje 5 ct., met linker velrand, waar
van beide zegels 12V2-12 meten, dus geen eerste zegel van 
IIV2-I2 (zie ook artikel van wijlen de heer J. Eijgenraam 
in het „Maandblad" van april 1953). 

Duidelqke fotokopieën 
Enige tijd later kwam ik in het bezit van zeer duidelijke 

fotokopieën van de volledige perforatie, op ware grootte 
van een vel getand 12V2-I2 B, (eerste verticale rij IIV2-I2) 
en van een stuip van negen, waarvan de eeansite zegel geen 
IIV2-I2 meet. 

Nu 13 aan de hand van deze fotokopieën van iedere losse 
zegel getand 12V2-I2 met zekerheid te zien, van welke ver
ticale rij de betreffende zegel afkomstig 'is, zowel 12V2-I2 B 
als 12V2-I2 C, aangezien geen der tien delen van de kam 
12V2-I2 B en 12V2-I2 C identiek is, veelal stonden er pennen 
van de perforeermachine niet precies in het gelid, of is de 
onderlinge afstand van de pennen niet altijd precies dezelfde. 

Het is mij tot nu toe gelukt 12V2-I2 B en 12V2-I2 C te 
splitsen, behalve voor de 20 en 50 ct., in 12V2-12 B, welke 
op deze manier nog niet door mij gevonden zijn. 

Ik ben zeer benieuwd, wie van de lezers in het bezit is 
van andere waarden dezer emissie, of van 1876, tezamen-
hangend met velrand aan linkerzijde, waarvan zegel 1 en 
2 beide I2V2-I2 getand zijn. 

P. B. VERSTEEG 

Internationale Ruildag -
de eerste in Eindhoven 

Een primeur uit de Lichtstad: op initiatief der ver
enigingen van filatelisten van Breda. Eindhoven, 
's-Hertogenbosch en Tilburg zal op zaterdag 13 mei 
van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags een 
internationale ruildag worden gehouden te Eind
hoven, in café-restaurant Royal, Geldropseweg 17, 
tien minuten te voet van het station en ook te be
reiken met bus A, richting Stratum. De organisatie 
is in handen van de Eindhovense Philatelisten Ver
eniging en de Philips Philatelisten Vereniging. De 
Belgische en Westduitse zusterverenigingen zijn 
reeds op de hoogte gesteld. De plaats van samen
komst ligt aan de uitvalswegen naar België en 
West-Duitsland. Het is de eerste maal dat een der
gelijke gelegenheid in Eindhoven wordt geboden. 
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Stadhoudersweg 44-C. Rotterdam 4 

Postadres: p/a Postbus 619, Rotterdam 

Etsing- en plaatnummers 
In het tijdvak van 23 september tot en met 31 december 

1960 werden onderstaande etsing- en plaatnummers gebruikt: 
frankeerzegel 4 cent — etsingnummers LR 37, LR 38, 

LR 39, 
8 cent — LR 5, 

12 cent — LR 16, LR 17, LR 18, 
„ ƒ1,— — plaatnummer 25, 
„ ƒ 2,50 — plaatnummers 7 en 8 

portzegels 25 cent — etsingnummer 4. 

KINDERZEGELS 1960 
Deze emissie houdt de gemoederen danig bezig. Verscheidene 
lezers meldden geringe kleurafwijkingen en vooral een niet 
geheel 'dekken van de voor een bepaalde kleur uitgespaard 
deel van de zegels. Dit is bij een grote oplage, als voor de 
Kinderzegels gebruikelijk, bij de gevolgde druktechniek (vier
kleurendruk) vrijwel onvermijdelijk. Een verschuiving van 
een volgende kleur-drukgang van slechts een-vierde milli
meter geeft reeds een bepaald afwijking. 

Naar aanleidling van een veel gehoorde klacht over de fij
nere perforatie van de 4 en 12 cent waarden hebben wij ons 
gewend tot de Heer Controleur te Haarlem. Het antwoord 
laten wij hieronder volgen: 

„De zegels van 4 en 12 cent scheuren inderdaad iets moei
lijker dan de drie andere waarden, hetgeen wel in hoofd
zaak zijn oorzaak vindt in het fijnere perforaat. Het is tech
nisch mogelijk bij het drukken van de rol een groter perforaat 
te gebruiken. Hiervoor zou dan echter een nieuwe perforeer-
kam met pennen en gaten van een grotere diameter dan de 
beslaande moeten worden gemaakt, hetgeen een kostbare 
aangelegenlieid is." 

Ds. W. C. van Hattem te Temeuzen zond onis ter inzage een 
drietal zegels van de waarde van 4 cent, waarvan zegel 
nummer 47 een vlekje op de wang vertoont, dat als een 
„moedervlek" is te beschouwen. Hoewel op een veldeel, dat 
wij onder ogen kregen een dergelijke afwijking niet voor
komt, zouden wij gaarne van de lezers vernemen of de ge
melde afwijking meer voorkomt. 

K.L.M.-ZEGEL, WAARDE 12 cent 
De heer A. L. van Lokhorst te Haren (Gr) wees ons op een 

afwijking van deze zegel, die veelvuldig voorkomt, doch nog 
ninuner werd gemeld. Het is gebleken, dat de rode streep, 
die onder de blauwe partij is aangebracht dikwijls als een 
dubbele rode streep voorkomt! Bij het nagaan van vele ge
bruikte zegels en verschillende ongebruikte veldelen is dit 
inderdaad juist gebleken! Het is helaas niet mogelijk een 
cliché te vervaardigen, dat deze afwijking duidelijk zichtbaar 
weergeeft. 

Door bemidideling van de heer Hoofd Controle Postwaar-
den te Haarlem ontvingen wij van de bedrijfsleiding van 
de drukkerij Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 
N.V. de volgende verklaring: 

„De zegels werden vervaardigd in tweekleuren-plaatdruk 
waarbij het meerkleurige beeld in één drukgang tot stand 
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komt. Bij deze techniek wordt de beelddrager door twee 
onmiddellijk achter elkaar geplaatste rollen van inkt voor
zien. Deze rollen — uitgesneden volgens de kleurverdeling 
in het ontwerp — zijn van elastisch materiaal en zodanig 
gevoelig voor wisselende omstandigheden dat — wanneer 
er, zoals in het onderhavige geval, tweehonderd beelden op 
één drager staan — kleine variaties in de kleurscheiding 
tijdens het drukken kunnen optreden." 

Het spreekt vanzelf, dat wij de Heer Controleur en ide 
bedrijfsleiding van de firma Enschedé zeer erkentelijk zijn 
voor deze verhelderende uiteenzetting; wij raden de verzame
laars van Nederlandse zegels aan, deze waarde te ver
zamelen als type I (één rode onderlijn) en type II (twee rode 
onderlijnen). Het is ons zelfs gebleken, dat de rode lijn 
onder „Nederland"' voorkomt als rode lijn (normaal), als 
gebroken rode en blauwe lijn of zelfs geheel ontbreekt! 
Al met al een interessante waarde, die voor verzamelaars 
van het gebied, waarin luchtpostzegels of KLM-zegels voor
komen, veel gelegenheid voor specialisatie biedt. 

25-CENT FRANKEERZEGEL KON. JULIANA, 
TYPE HARTZ 

Het is ons opgevallen, dat bij verschillende etsingnummers 
de kleur van deze zegel afwijkingen vertoont. Ditzelfde ver
schijnsel werd ons overigens door meer lezers van het 
Maandblad gesignaleerd. Bij navraag te Haarlem werd ons 
de volgende verklaring gegeven: 

„In principe is de kleur van de 25 et zegel niet veranderd. 
Echter kunnen kleine kleurverschillen voorkomen in de ver
schillende oplagen van een frankeerzegel. Deze zullen voor
al kunnen ontstaan indien een nieuwe cilinder wordt ge-
etst. Het is namelijk praktisch niet mogelijk elke etsing vol
komen identiek aan de voorafgaande te doen zijn. Een, 
overigens onmeetbaar, diepere of ondiepere etsing geeft al 
een geringe kleurafwijking door meer of minder verf op het 
papier. Het spreekt vanzelf dat cilinders, welke te grote 
afwijkingen vertonen, worden afgekeurd. OverigeriiS is het 
niet onmogelijk, dat kleine kleurafwijkingen tijdens de druk, 
ook van éénzelfde cilinder, ontstaan door bijmenging en 
toevoeging van verse verf aan de inktbak van de machine. 
De op deze wijze ontstane kleurafwijkingen behoren, indien 
zij de toelaatbare grens overschrijden, bij het controleren 
van de vellen zegels te worden verwijderd." 

Wij vertrouwen, dat hiermede een duidelijk antwoord is 
gegeven op de zeer vele vragen, die ons over deze zegel 
bereikten. Over de toelaatbare „kleurgrensoverschrijding" 
zullen we echter vooralsnog niet uitgepraat zijn, aangezien 
wij zegels hebben gezien die in kleur varieeirden van diep 
donkerblauw tot Inoht grijsblauw. 

AFWIJKINGEN 
De heer A. Steussy te Eindhoven toonde ons een foto van 

een strip van drie zegels van ƒ 2,50 type Koningin Juliana, 
type Hartz „en face", waarvan de middelste zegel een lich
tere kleurvlek vertoonde die overeenkomt met het pons
teken type rechthoek, waarvan de lange zijde het dubbele 
is van de korte zijde. 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia 

Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven 

Uitgifte bijzondere zegels 
Ter gelegenheid van de opening van de Nieuw-Guinea-

Raad te HoUandia op 5 april 1961, zal een serie bijzondere 
zegels worden uitgegeven, vermoedelijk in twee waarden. De 
officiële publikatie zal door de Nederlandse Posterijen ge
schieden op 8 februari. 

De Filatelisten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea te 
Hollandia biedt voor verzamelaars in Nederland en Overzee 
haar bemiddeling voor het verkrijgen van eerstedagenve-
loppen en/of gestempelde series. 
De fdc's zullen door de PTT hier te lande worden voorzien 
van een eerstedagstempel, waarnaast het postkantoor ter 



Archimedesplanisoen 9 hs. Amstordam-O. 

Nederland: Als nagekomen bericht heb ik vernomen dat op 
de eerste vlucht naar Accra vanuit Zürich ongeveer elf kg 
post is verzonden, vanzelfsprekend zonder de speciale Neder
landse stempel. 

Slechts enkele weken van te voren is de nieuwe vlucht 
naar Lagos bekend gemaakt. Aangezien de Nederlandse PTT 
dit beschouwde als een verlenging van de lijn naar Accra, 
heeft zij geen speciaal stempel beschikbaar gesteld. De K.L.M, 
heeft daardoor dan ook een speciaalmaatschappij stempel be
schikbaar gesteld, doch door misverstanden zijn vele stukken 
ongestempeld gebleven. De K.L.M, heeft zich bereid verklaard 
deze stukken alsnog met deze speciale stempel te voorzien. 
Men dient deze stukken dan naar de K.L.M., Dr. Plesmanweg 
te Den Haag, te zenden met het verzoek deze alsnog te 
willen stempelen. Een eenvoudige speciale enveloppe, klein 
formaat, met een tekst slechts betrekking hebbend op deze 
vlucht, is eveneens uitgegeven. Vertrekdatum 17.1, aankomst
stempel 18.1. Trajectenpost en retourpost is nog niet bekend. 
Een afdruk van de speciale Stempel vindt u hierbij. 

Frankrijk: Op 1.1 had de eerste vlucht plaats van de Air 
France van Parijs naar het Verre Oosten met de Boeing 707. 
Men kon post naar vele bestemmingen verzenden als Tehe
ran, Saigon en Hongkong, Hoewel de eerstgenoemde bestem.-
ming liet Midden-Oosten geldt, werd toch ook voor deze post 
de speciale stempel voor het Verre Oosten gebruikt. Is de 
aardrijkskundige kennis van de Franse posterijen soms niet 
zo best? Aankomiststempel te Hongkong 3.1. Afbeelding van 
de stempel treft u hiernaast aan. 

Groot-Brittannië: De eerste vlucht met het nieuwe Van-
guard-type heeft de BEA gemaakt op het traject Londen-
Parijs op 17.12. Andere trajecten zullen binnenkort volgen. 

plaatse van het ter post aangeboden couvert, deze van een 
kantoorstempel zal voorzien. 

Verkoopprijs per fdc bedraagt f 1,—, terwijl gestempelde 
series ä ƒ 0,55 verkrijgbaar zijn. 

Postfrisse series worden aan alle filatelistenloketten der 
postkantoren in Nederand verkocht en daarom door de ver
eniging niet geleverd. 

Belanghebbenden worden uitgenodigd een internationale 
postwissel te zenden aan de penningmeester van de Filate
listen Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea, Postbus 22 te 
Hollandia. 
1. Verzending uit Nederland uiterlijk 15 maart a.s. 
2. Op zijstrookje invullen: a. de gewenste aantalen fdc's 

b. de gewenste aantallen ge
stempelde series. 

3. Naam en adres van afzender duidelijk vermelden in blok-
letters. 

4. De postwissels voorzien van een blauw strookje „PER 
LUCHTPOST", teneinde de verzending per zeepost te 
voorkomen. 

5. Indien „aantekenen" der zending gewenst wordt, dan 
40 cent toevoegen per bestelling. 

Hongarye: Op 23.11 opende de Hongaarse Maatschappij 
MALEV een dienst op Rome waarbij een speciaal stempel is 
gebruikt. 

Ierland: Op 14.12 had de eerste vlucht Dublin-Shannon-
Boston-New York plaats van de Aer Lingus. 

Verenigde Staten (U.S.A.): Een enkele lezer heeft mij ge
vraagd waarom ik nooit iets van de vele Amerikaanse CAM-
vluchten (Contact Air Mail) publiceer. Ik ben van mening 
dat dit speciale gebied van binnenlandse Amerikaanse vluch
ten niet zo interessant is voor de lezers. Mocht ik echter 
verschillende adhesiebetuigingen hiervoor ontvangen, dan 
zal ik gaarne af en toe enkele nieuwe vluchten publiceren. 

West-Duitsland: Op 5.1. werd de DC-8 ingezet op de lijn 
Düsseldorf-Montreal, terwijl op 19.1 de lijn werd doorge
trokken tot Toronto. Op 23.1 werd de dienst geopend op de 
lijn Frankfort/Tokio via Hongkong. De laatste maanden 
heeft de Lufthansa vier verschillende maatschappijstempels 
gebruikt: twee voor Parijs-Hamburg en twee voor Stuttgart-
New York-Stuttgart, een speciale V.N.-vlucht. In beide ge
vallen kon men slechts „comité-post" verzenden tegen een 
aanschaffingsprijs, welke vele malen hoger ligt dan het 
betreffende porto plus de kosten van de speciale enveloppen. 
Als voor de „V.N.-vlucht" Stuttgart-New York-Stuttgart 
voor beide brieven ongeveer ƒ 10,— wordt gevergd, dan 
vraag ik mij wel af of de aerofilatelie wel op het goede pad 
is. Ik meen dan ook de verzamelaars met de meeste klem 
te moeten afraden dergelijk stukken in hun collecties op te 
nemen, voor welk eventueel goed doel deze maakstukken 
dan ook op de markt gebracht worden. 

i . , .' C 

* 

r AMSTERDAM-LAGOS " \ 

Postwissels, die na 31 maart worden ontvangen, komen 
niet meer voor behandeling in aanmerking en zullen aan de 
afzenders worden geretourneerd. 

Privé-couverts van eigen ontwerp worden door de vereni
ging niet in behandeling genomen. 

Bestellingen voor andere series dan die van de Nieuw-
Guinea Raad worden niet behandeld. Hiervoor in de plaats 
worden gebruikte NGR-series gezonden. 

SURINAME: 

Nadere bijzonderheden over de landbouwproduktenserie: 
Datum van uitgifte 1 maart 1961. Verkoop-geldigheidstermijn 
onbepaald. Tandir.tg 13 H; 13'/2 zonder watermerk. Offsetdruk. 
Kleuren: 1 et. grijs-groen, geel, zwart 

2 et. grijs-groen, geel, zwart 
3 et. donkerbruin, lichtbruin, zwart 
4 et. blauw, geel, zwart 
5 et. bruin, rood, zwart 
6 et. groen, geel, zwart 
8 et. blauw, geel, zwart. 
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Rubriekredacteur. A Buelens, 

Marialei 24, Antwerpen 

De drie zegels die uitgegeven werden ter gelegenheid van 
het Koninklijk huwelijk vonden veel aftrek. De vraag naar 
deze zegels was buitengewoon groot. Kleurschakeringen ko
men voor, in het bijzonder op 6 fr. Ik zag deze waarde in 
lichte blauwe tint, gedrukt op 312'60 en in donkere blauwe 
tint, gedrukt op 1412'60. 

Op de rechterkant der vellen van de koerserende zegels 
komen nu grote cijfers voor. Ze geven de rij van de zegels 
aan. Dit zal echter louter van belang zijn voor de specia
listen in de uitgiften met de beeltenis van Koning Boudewijn. 

De Postzegeldag wordt in België gevierd op zondag 16 april. 
Deze dag wordt op grootscheepse wijze herdacht. In negen 
steden, onder meer in Antwerpen, Gent. Brussel. Hasselt, 
Namen, Luik en Charleroi, zal een filatelistische tentoon
stelling worden gehouden. De posterijen zullen een speciale 
zegel uitgeven en verder mag men geïllustreerde afstempe
lingen verwachten. Wij komen hierop in onze volgende brief 
uitvoerig terug. 

Zonderlinge zaak 
In Antwerpen dient een zonderlinge zaak voor de burger

lijke rechtbank. Een Antwerpse postzegelverzamelaar kreeg 
van de posterijen een aangetekend stuk dat tien blokken 
bevatte van zegels van het Wereldvluchtelingenjaar, die hij 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriel<redacleur . J H Broel(man, 

Hoflaan 25, Beigen N.H. 

Oplagecijfers van briefkaarten 
De jaarproduktie briefkaarten bedraagt momenteel in West

Duitsland (als postwaardestukken uitgegeven) 410 miljoen 
stuks per jaar. In Japan werden alleen van de bijzondere 
briefkaarten in 1959 in totaal 870 miljoen stuks gedrukt, ter
wijl over de koerserende 5yen briefkaarten geen oplagecijfer 
bekend gemaakt is. In Nederland is men geheimzinnig met 
de oplagecijfers van postwaardestukken: ze worden nooit 
bekendgemaakt. 

Postwaardestukken van Polen 
Verschenen is een uitgave van de Poolse Philatelistenbond: 

.Ganzsachen Polens, Teill II, Postkarten 19181939. De heer 
St. Zolkiewski heeft dit deel (296 biz.) bewerkt. Het bevat 
Poolse, Duitse en Engelse tekst, goed geïllustreerd. 

De prijs is mij niet bekend. 

per inschrijving rechtmatig had besteld. Groot was zijn ver
bazing toen hij bemerkte dat vijf van deze blokken een 
foutief opschrift droegen. Groter nog was zijn verrassing 
toen 's anderendaags een beambte van de posterijen de zen
ding kwam opeisen: de administratie had inmiddels ontdekt 
dat er op zekere blokken een fout voorkwam. De verzamelaar 
liet zich bepraten en overhandigde de zending aan de be
ambte, op de schriftelijke belofte dat de zegels hem terug 
bezorgd zouden worden. De filatelist kreeg echter van de 
posterijen een nieuwe zending van tien blokken zonder fout
drukken. De man was niet tevreden, maar zijn pogingen om 
de vijf foutieve blokken weer in zijn bezit te krijgen, waren 
vergeefs. Hij spande daarop een geding aan tegen de admi
nistratie en eiste twee miljoen frank schadevergoeding. 

De administratie beweert echter dat de verzamelaar gec ■■ 
schade heeft geleden en dat hij geen recht had op de foutir 
gedrukte blokken. (Foutief gedrukte zegels worden in België 
vernietigd) 
Prijskamp 

De Koninklijke Borgerhoutse Vereniging van Postzegelver
zamelaars Emile Vloors houdt dit jaar, voor de vijfde maal, 
haar zeer gezochte interclubprijswedstrijden, waaraan niet 
minder dan 29 verenigingen deelnemen. Voor de eerste maal 
treffen we onder de mededingers drie Nederlandse vereni
gingen aan: Onderling Contact uit Bergen op Zoom, de 'sHer
togenbossche Vereniging en de Tilburgse Vereniging. De 
wedstrijden van Emile Vloors staan bekend als de prijskam
pen van de vriendschap. Het hoofddoel ervan is een nauwer 
contact tot stand te brengen tussen de verenigingen. Mogen de 
drie Nederlandse verenigingen haar steentje bijdragen tot 
een grotere samenwerking tussen de filatelisten van de Bene
luxlandcn. Wij wensen hen van harte geluk toe. 

Tentoonstelling 
Emile Vloors viert dit jaar ook zijn zevende lustrum met 

een zeer uitgebreide filatelistische tentoonstelling in de ge
meentelijke feestzaal van Borgerhout (Antwerpen) van 29 
april tot 7 mei aanstaande. Tijdens deze grote gebeurtenis 
zullen vele prachtige verzamelingen tentoongesteld worden. 
FILATELISTENLOKET 

Teneinde het aanschaffen van postzegels door postzegel
verzamelaars die Brussel bezoeken te vergemakkelijken, is 
een verkoopdienst van postzegels voor verzamelingen opge
richt in het Paviljoen van de Voorlichtingsdienst, de Brou
ckère Plein, Brussel. 

Deze dienst is iedere werkdag toegankelijk van 10 tot 12.30 
en van 13.15 tot 17.50 uur. 

Internationale Antwoordcoupons 
Het formulier onderging wijziging. In plaats van „Formule 

C 22", wordt thans alleen „C 22" gedrukt en in plaats van 
„Timbre du'Bureau/d'Emission" is thans gekomen „Empreinte 
de contróle/du Pays d'origine/(date facultative)" en in plaats 
van „Timbre du/Bureau/d'Echange" is nu „Timbre du Bureau/ 
d'éciiange" gekomen. 

In dit laatste type is in WestDuitsland een formulier ver
schenen van 60 pfg (voorlaatste was 50 pfg). In Nederland 
is C 22 verkrijgbaar voor 50 cent. 

Veilingopbrengsten in Amerika 
De firma H. R. Harmer, Inc., New York veilde in oktober 

jl. de U.S.A.collectie van Milton A. Homes. 
De postwaardestukken waren volgens Scott beschreven 

(dus niet volgens de gespecialiseerde Thorp). Enkele veiling
opbrengsten van enveloppen zijn werkelijk niet kinderachtig 
geweest: 
U 1 (notering Thorp $ 300,— bracht $ 110,— op, 
U 125 (notering Thorp $ 750,— bracht $ 775,— op, 
U 130 (notering Thorp $ 500,— bracht $ 1950,— op, 
U 220 (notering Thorp $ 2500,— bracht $ 1800.— op. 
Vergelijkingen zijn hier niet goed mogelijk, maar als ik me 
wel herinner heeft de in veiling gebrachte postwaardestuk
kenverzameling van W. G. Zwolle destijds ongeveer ƒ 1500,— 
opgebracht. Ook deze collectie bevatte van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen unica en grote zeldzaamheden. 
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Rubriek-redacteur . A van der Willigen 
Laan van Pool 194, 's-Gravenhage 

Machinestempels 
Wij danken de heer B. J. Buma te 's-Gravenhage nog 

voor zijn opgave, dat de Correspondentieweek-tekst ook in 
de stempelmachine nr. 3 van het Girokantoor te 's-Graven
hage werd gebruikt. 

Nieuwjaarsstempels 
Naast de bekende nieuwjaarsstempels: plaatsnaam in de 

rechthoek, welke in de meeste stempelmachines jaarlijks 
worden gebruikt, komen van kleinere kantoren tijdens de 
nieuwjaarsdrukte ook wel afdrukken van de kantoornaam-
stempelis op visiitekaartenvelopjes voor. Mevrouw E. Vriens 
te Klaaswaal toonde ons ditmaal een dergelijk envelopje, 
waarvan (de zegel echter een paarse afdruk van het rub
berstempel „Kantoorhouder PTT Klaaswaal" droeg. 

Fortstempelmachines 
In vervolg op onze vroege're meldingen (waarvan de laat

ste verscheen in het Maandblad van februari 1959) kun
nen wij hier opnieuw een lijst laten volgen van postkan
toren, waar sinds enige tijd een Postalia-frankeermachine 
in gebruik kwam voor het heffen van port op onvoldoend 
gefrankeerde poststukken en op antwoordstukken (met 
machtigingsnummer). 

In de U.S.A. durft men voor één enkel couvert ruim 
ƒ 7000,— te betalen. Een kwestie van vraag en aanbod na
tuurlijk, maar toch ook wel een bewijs dat postwaardestuk-
ken m het algemeen er hoger in aanzien staan en meer ver
zameld worden. Toch menen wij dat poistwaandestukken, niet 
alleen uit een verzamelaarsoogpunt, m Nederland grotere 
aandacht verdienen, doch ook omdat momenteel nog voor 
weinig geld te bemachtigen is, wat bij grotere belangstelling 
ongetwijfeld in prijs moet stijgen. 

België. Er zijn weer drietalige briefkaarten van 2 fr. wapen
schild aangemaakt. 

China. „Die Ganzsache" van november 1960 brengt een 
artikel van F. A. Beyer over enveloppen der Chinese Volks
republiek. 

Frankrijk. „l'Entier Postal" van december 1960 bevat het 
derde en laatste supplement op de catalogus van „Entiers 
postaux de France et Colonies" (zesde editie). Prijzen van dit 
supplement in NF. 

Groot-Brittanië. Postblad 3 d, violet met gewijzigde tekst 
aan de achterzijde: „If you send . . . . " in vier regels in plaats 
van „If used fo r . . . . " in zes regels. 

Couvert voor aangetekende zendingen 1 shilling blauw, 
formaat G2 met vermelding „Forces Overseas" (april 1960); 
idem formaat K2 met vermelding „Overseas". 

Katanga. Postblad 3 fr. van Belgisch Congo met overdruk 
3,50 F met drie korte balken. 

Nr. 
784 

787 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 

801 
802 
803 
804 
805 

Kantoornaam 
Districtspostkantoor 

Rotterdam 
Rotterdam-Zuid 
Oss 
Waalwijk 
Heerlen 
Helmond 
Roermond 
Sittard 
Venlo 
Districtspostkantoor 

Middelburg 
Bergen op Zoom 
Hulst 
Roosendaal 
Goes 
Kampen 

Nr. 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 

Kantoornaam 
Meppel 
Amsterdam-West I 
Amsterdam-West II 
Amsterdam-Oost 
Bussum 
Doetinchem 
Ede 
Zutphen 
Den Helder 
Hillegom 
Zaandam 
Zeist 
Almelo 
Hengelo 

Met al deze nieuwe machines, welke ongetwijfeld nog 
door andere zullen worden gevolgd, maakt het „uitster
vingsproces" der portzegels snelle vorderingen. 

Typenraderstempels 
21-11-1960 Postagentschap Maastricht-Koningin Emmaplein 

werd verplaatst naar Maastricht-St. Annalaan. 
29-12-1960 Gevestigd: poststation Kerkwerve. 
2- 1-1961 Gevestigd: postagentschap Enschede-Laares-

singel. 
A- 2-1961 Gevestigd: postagentschap Nijmegen-Newton-

straat. 
1- 2-1961 Gevestigd: poststation Borgharen. 

Oostenryk. Brief kaait 1 sh., bruin. Mariazeil met illustra
ties: serie 59 met 28 verschillende, serie 60 met 26 verschillen
de. Brieflïaart 1.80 sh., blauw, Munttoren van Hall in Tirol: 
serie 25 met 24 verschillende illustraties. 

West-Duitsland. Briefkaart 20 + 20 pfg. rood, Heuss II, 
met gewijzigde opmaak (tekst 35 mm in plaats van zestien 
mm van de bovenrand; adreslijnen compacter op elkaar, 
37 mm in plaats van vijftig mm; de derde adreslijn is niet 
onderstreept). 

AEROGRAMMEN 
Nederland 

Voor de koerserende aerogrammen van 30 cent, blauw, 
Juliana, word't sinds enige tijd een dilckere soort papier ge
bruikt, minder doorschijnend en beter beschrijfbaar. 

Groot-Brittannië. 6 d.. Koningin Elizabeth II en West-
minster, andere zetting van de tekst. 

Katanga. Opdruk „KATANGA" op Belgisch Congo, 4 fr., 
violet. 

Singapore. 30 cents, nu met vier regels tekst aan de achter
zijde. 

Si. Christopher. 5 c. grijs en 12 c. bruin, nu met drie regels 
tekst aan de achterzijde in plaats van twee. 

Togo. 25 en 40 franc (27 april 1960). 
West-Indië, Brits-, Trinidad en Tobago. 6 c bruin en blauw 

(1 maart 1960). 
IJsland. 1,75 (2) Kr. zonder vermelding van oplage. 
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MAAND 

EUROPA 
BULGARIJE 

3l'61. Op de honderds te geboor tedag van 
de schi lder Ja ros lav Vesin werd een zegel 
ui tgegeven van 1 1. Afbeelding: schilder m e t 
palet . 

DENEMARKEN 

2*2'61. Een zegel van 60 ö t e r gelegen
heid van h e t t ien jar ig bestaan van de ge
combinee rde Scandinavische l uch tvaa r t 
maa tschappi j S.A.S. 

Redacteur: J. Th. A. Friesen, 
Händelstraal 73 ' • Hengelo  Tel 7377 

NOORWEGEN 
242'61. Noorwegen, Zweden en Denemar

ken zullen elk een zegel ui tgeven ter gele
genheid van het t ienjar ig bestaan van de 
combina t ie der dr ie nat ionale luch tvaar t 
maatschappi jen , de S.A.S. De zegels h e b 
ben alle hetzelfde on twerp . Voor Noorwe
gen is de w a a r d e 90 öre. 

DUITSLAND (OOST) 
3l'61. Een zegel voor de 80ste ve r j aa rdag 

van Wilhelm Pieck: 20 pf. 

FRANKRIJK 
23l'6I. Drie dienstzegels voor het bureau 

van de UNESCO in Parijs. Alle dr ie he t 
zelfde o n t w e r p : kop van Boeddha en kop 
van H e r m e s . Waarden 0,20, 0,25 en 0,50 NF. 

GRIEKENLAND 

1»1'61. Een zegel van 2,50 dr. t e r gelegen
heid van de Olympische overwinn ing van 
Kroonpr ins Constanti jn 

EAAAXsp 2 50 

ITALIË 

Ter ere van de Dag van de Postzegel een 
zegel van 15 1. m e t postkoets en pos thoorn . 

ROEMENIE 
Een zegel van 55 b., met aanhangend 

s t rookje van 45 b., t e r ere van de Dag van 
de Postzegel. Afbeelding kompas met vlieg
tuig en posthoorn . 

Zegel van 55 b. t e r ere van de vijftiende 
ver jaa rdag van de Wereldjeugdfederat ie . 

Een vlag en arbe ide r met gekruis te arrnen 
beelden de s tak ing van 1920 uit op een ze
gel van 55 b. 

Dan is er een ser ie van zeven zegels ver 
schenen met afbeeldingen van vissen: 10, 
20, 40 en 55 b., ] , 1.20, en 1.60 1. 

Nog een ser ie ter ere van de wijn: 20, 30, 
40, 55, 75 b., 1 en 1,20 1. Albeeldingen be^ 
t r e k k i n g hebbend op de wijncul tuur . 

SOVJETUNIE 
Vijf zegels m e t afbeeldingen van hoofd

s t eden v a n a u t o n o m e Sovje t  republ ieken, 
alle in de w a a r d e n 40 k. 

Een zegel van 40 k. ter ere van de veer 
t igste ver jaa rdag van de Armeense Volks
republ iek . 

Een zegel van 60 k. voor de honderdveer 
t igs te ver jaa rdag van de geboorte van 
Fr iedr ich Engels . 

Drie waarden tenslot te t e r gelegenheid 
van de vijftigste ver j aa rdag van de dood 
van Leon Tolstoi : 20, 40 en 60 k. Afbeeldin
gen van de schri jver . 

TSJECHOSLOWAKIJE 
l8l2'60. Een zegel van 60 h. ter gelegen

heid van de Dag van de Postzegel. Afbeel
ding van de o n t w e r p e r de r eers te postzegel 
van liet land. de schi lder Alfons Mucha. 

; ;,;::■; ', ~ 3 

TURKIJE 
Zeven aanvul l ingen op de verschi jnende 

gebru iksse r ie : 40, 45, 75, 100, 120, 250 en 500 k. 
Afbeeldingen: kasteel , suiker fabr iek , spoor
wegen, cement fabr iek , autoweg, Atatürk 
twee maal . 

l12'60. Vier zegels ter ere van de revo
lu t ie op 27 mei 1960: 10, 30, 40 en 105 k. 

VATICAAN 
Kerstzegels 1960 ver tonen een afbeelding 

van de Geboorte , door Gherardo delle Notti . 
Waarden 19, 15 en 70 1. 

Drie waarden ook: 40, 70 en 100 1. ter ere 
van de dr iehonderds te sterfdag van S. Vin
cenzo de Paoli en S. Luisa de Maril lac. 

ZWEDEN 
242'61. Ook Zweden geeft een zegel ui t 

t e r gelegenheid van het t ienjar ig bestaan 
van de S.A.S. en wel 40 öre, echte r met dr ie 
verschi l lende tandingen, zoals gebruikeli jk 
bij lage Zweedse waarden. 

WÉUMM 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Twee zegels, 50 en 175 p. t e r gelegenheid 
van de vijftiende ver jaardag van de V.N. 
Wereldbol met twee vlaggen en duiven en 
V.N. 

Ook twee zegels ter ere van he t Rode 
Kruis (Rode Halve Maan): 50 plus 50 en 175 
plus 50 p. Afbeelding: ambulanceau to m e t 
rode halve maan . 

ARGENTINIË 
Een zegel van 1 p. met afbeelding van 

O.L.V. van Lujan ter gelegenheid van het 
eers te in te r Amer ikaanse Mariacongres . 

BOLIVIA " 
Acht zegels m e t Rotarymotief en vrouw 

m e t k inde ren t en gunste van kinderz ieken
huizen. Waarden 350, 500, 600, 1000 b. voor 
de gewone post en 600, 1000, 1800 en 5000 voor 
de luchtpost . 

BORNEONOORD 
l2'61. Een nieuwe definitieve ui tgave zal 

de vorige zegels vervangen. Daar toe wor
den de volgende zegels ui tgegeven: 1, 4, 5, 6, 
10, 12, 20, 25, 30, 35, 50 en 75 c. en 1, 2, 5 en 
10 $. Afbeeldingen: alle zegels dragen het 
por t re t van Koningin Elizabeth en boven
dien respectieveli jk: albeeldingen van : De 
Payau, honingbeer , luipaard, vrouw met 
gong. kaa r t van de Indonesische archipel , 
he t wilde rund, orchidee, Aziatische neus^ 
hoorn, in lander met blaaspijp, de berg Ki
nabalu , in lander met buffel transport , Bajau 
ru i t e r s , orangoetan , neushoornvogel , ge
kuifde houtpat r i j s en wapen van Noord
Borneo. 
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CANADA 
82'61. Een zegel van 5 c. die uiting wil 

geven aan de veelomvattende werkzaam^ 
heden ter ontsluiting van de noordelijke 
gebieden van dit land. 

CEYLON 
8l'61. Een zegel van 10 c. ter ere van de 

overleden eerste minister Bandaranaike. 

wmmmmm 

CHILI 
In normale serie verscheen een zegel van 

S c. Afbeelding van Manuel Montt. 
CHINA (NATIONALISTISCH) 

Drie zegels, 120 1,50 en 3 $ verschenen als 
aanvullingswaarde met afbeelding van de 
Pagode van Quemoy. 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
Zes zegels van een serie, die uit achttien 

waarden zal moeten bestaan: 8, 8, 10, 30, 35 
en 52 c. Alle zegels met afbeeldingen van 
chrysanten. 

]512'60. Een zegel van 8 c. met afbeel
ding van een nieuwe vrachtboot. 

20ll'60. Twee zegels ter ere van de in 
1890 geboren medicus Norman Bethune, 
beide 8 c. Afbeelding van Bethune en van 
een operatie. 

28ll'60. Twee zegels ter ere van de hon
derdveertigste verjaardag van de geboorte 
van Friedrich Engels, 8 en 10 c. Beide zegels 
met afbeeldingen van Engels. 

COLUMBIA 
Een aanvullende waarde in de luchtpost

serie: 35 c. met afbeelding Simon Bolivar. 
COMOREN 

Twee zegels van 20 en 25 F. ter gelegen
heid van de installatie van een radioom
roep in deze archipel. Afbeelding van zen
dermast boven eiland. 

CUBA 
Twee luchtpostzegels uit 1931 werden met 

nieuwe waardeaanduiding en opschrift uit
gegeven; 10 c. ,,Habilitado entrega especial". 

DAHOMEY 
l'>2'61. Nieuwe gebruiksserie met de 

waarden: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15 en 20 F., met 
«fbeeldingen van respectievelijk wever, 
houtsnijder, visser, pottenbakkerskunst, elke 
tak van kunstnijverheid twee maal afge
beeld. 

FILIPPIJNEN 
3012'60. Twee zegels, 6 en 20 c. ter gele

genheid van het bezoek van President 
Elsenhower. 

GUATEMALA 
Vier luehtpostzegels met afbeelding van 

het UNESCOgebouw In Parijs: 5, 6, 8 en 
20 o. 

INDIA 
llI2'60, Een groep Indische kinderen, die 

wijzen naar het embleem van de V.N. met 
onderschrift UNICEF 1960, is de afbeelding 
van een zegel van 15 np. 

ISRAËL 
282'61. De definitieve gebruiksserie ter 

vervanging van de voorlopige zegels met 
gelijke beeltenis. De waarden zijn 1, 2, 6, 7, 8, 
10, 12, 18, 20, 25, 32 en 50 agorot en 1 Isr. £. 

De eerste twaalf zegels vertonen elk een 
afbeelding van de tekens van de dieren
riem; de pondswaarde vertoont een combi
natie van de tekens van de dierenriem 

JAPAN 
2012'60, Een nieuwjaarszegel van 5 y. met 

kinderspelen. 
2412'60. Twee zegels, 5 en 10 y. ter ere 

van het zeventigjarig bestaan van de 
„Diète". 

29ll'60. Een zegel van 10 y. met kaart van 
zuidpoolgebied en poolvorser werd uitge
geven ter gelegenheid van de vijftigste ver
jaardag van de eerste Japanse zuidpool
expeditie. 

KAMEROEN 
Drie Rode Kruiszegels zullen worden uit

gegeven: 20 plus 5, 25 plus 10 en 30 plus 
15 F. 
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25Nl0t%^ 
u 
3 

%* 
K5 
Z3

tfi 
'^J 
{■TT 

Itftk ^i 
jÊÊSHt^'wJp 

mÉi ^wtÊnu 

^̂ ^̂ s ^g^f ' " " ' l 
^u~ ^ I 
f̂ ^^ ■' ' "* 1 

\{:/{ä/x^m&/' i^i 

|H / i 
ï^fe/ ' 

K p| 
JPik. ̂  
ir ^ " 7^ T 

i t 
. r S! 

f V ^ j 
' ""■'i 

KOREA (NOORD) 
Drie aanvullende waarden in de serie 

,,gezichten op Pjongjang": drie maal 10 ch, 
gezichten op de stad. 

Twee zegels, 5 en 10 ch. met afbeeldin
gen van Lunik II en III. 

199'60. Een zegel van 5 ch. met afbeel
ding van de hydro^elektrische centrale in 
Tokrogang. 

510'60. Een zegel van 10 ch. ter gelegen
heid van de 43ste verjaardag van de Okto
berrevolutie; portret van Lenin met een 
Russische en Koreaanse arbeider. 

20l0'60. Twee zegels: 5 en 10 ch. vieren 
de tiende verjaardag van de deelneming van 
China aan de Koreaanse oorlog. 

10ll'60. Een zegel van 10 ch. bij de vijf
tiende verjaardag van de (communistische) 
Wereldjeugdfederatie. 

llll'60. Derde zegel in de serie dieren»
bescherming; 5 ch. met hinde. 

LIBANON 
De twee in ons vorige nummer gemelde 

zegels (herdruk) ter gelegenheid van het 
Wereldvluchtelingenjaar, werden voor een 
gedeelte ook nog overgedrukt als volgt: 20 
plus 10 op 40 pi en 30 plus 15 op 25 pi. 

LIBERIA 
Drie zegels 5, 20 en 25 c. ter gelegenheid 

van het honderdjarig bestaan van de post
zegel; globe met drie zegels. 
Bovendien een blokje met een 25 cent zegel 
en portretten van president Stephen Benson 
en V. S. Tubman. 

PORTUGESE KOLONIËN 
MACAO 

3011'60. Vijf luehtpostzegels met verschil
lende gezichten op de kolonie in de waar
den; 50 en 76 a. en 3, 5 en 10 p. 

MALADIVEN 
Drie zegels, die de gewone serie zegels 

besluiten: 25, 50 en 100 R. diverse afbeeldin
gen. 

MALI 
151'61. De zegels 20, 25 en 85 F. van de 

vissenserie die vorig jaar voor de Federatie 
Mali werden uitgegeven, werden overge
drukt met de tekst: République du Mali. 

MAURITIUS 
Hl'61. De honderdvijftigste verjaardag 

van de postadministratie was aanleiding tot 
het uitgeven van vier zegels 10, 20, 35 cent 
en 1 Rupee. Afbeelding van Koning George 
III en Koningin Elizabeth. 

NIGER 
1812'60. Een zegel van 25 F. met afbeel

ding van president Diori Hamani. 

PALESTINA 
29ll'60. In de Gazastrook ook twee ze

gels gelijk aan de zegels voor het Wereld
vluchtelingenjaar in V.A.R. met Inschrift 
„Palestina". 

PANAMA (KANAALZONE) 
Een aanvullingswaarde van 4 e. met af

beelding van het gouvernementspaleis. 

RIOEKIOE EILANDEN 
De in ons decembernummer gemelde ze^ 

gels vertonen de volgende afbeeldingen: het 
volkstellingzegel van 3 c. een vliegende ooie
vaar en de nieuwjaarszegel van l'/j c. twee 
vechtende stieren. 

RUANDA URUNDI 
Een aanvullende waarde van 3,50 fr. door 

overdruk van de 3 fr. dierenzegel. 

SALOMONEILANDEN 
191'61. Drie zegels ter gelegenheid van de 

op 18 oktober j.1. in werking getreden nieu
we grondwet: 2. 3 en 9 d. 

59 



TSAAD 
11-1-'61. Drie zegels te weten 15, 25 en 85 F. 

ter gelegenheid van de toelatting van de re
publiek Teaad tot de V N 

VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK 
EGYPTE 

2-l-'61. Dag van de Postzegel: een 10 mills 
zegel met afbeelding van een postkantoor. 

VERENIGDE NATIES 
13-2-'61. Twee zegels, 4 en 8 e. ter ere van 

het Internationale Gerechtshof In Den 
Haag 

URUGUAY 
Een aanvullende waarde van 2 c. met af

beelding van Artigas. Vijf zegels voor de 
honderdvijftigste verjaardag van de revolu
tie: 5 en 10 c. voor de gewone post en 38, 
50 en 60 c. voor de luchtpost. Alle zegels ge
lijk met paleis en massa mensen ervoor. 

-' xvrio?«« IMES 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
15-12-'60. Een zegel van 4c. met afbeelding 

van de satelliet Echo I en opschrift: „Com
munications for Peace". 

26-l-'61. In de serie ,,Champions of Liber
ty" twee waarden, 4 en 8 c. met Mahatma 
Ghandi. 

3-2-'61. Een zegel van 4 c. met afbeelding 
van de stichter van de New York Herald 
Tribune: Horace Greeley. 

VIETNAM (NOORD) 
20-10-'60. Twee zegels van 2 en 12 xu ter 

gelegenheid van het vijftienjarig bestaan 
van de staat; standbeeld en gebouw. 

10-ll-'60. Een zegel ook hier voor de vijf
tiende verjaardag van de Wereldjeugdfede-
ratie. Vlag, duif en kinderen van verschil
lende huidskleur. 

ZUID-AFRIKA 
14-2-'61. Wegens de invoering van het deci

male stelsel verschijnt er een nieuwe serie 
gebruikszegels. Ontwerpen zijn gelijk aan de 
bestaande zegels met afbeeldingen van die
ren en de festival herdenkmgszegels, echter 
geen opdruk, maar nieuw getekende zegels. 
Waarden: '/2, 1, l'A, 2, 2'/:, 3Vä, 5, 7Vs, 10, 
12'/2, 20, 50 c. en 1 R. Afbeeldingen: warthog, 
zwart wildebees, luipaard, zebra, profielen 
van eerste ministers, vlag, leeuw, wapen, 
symbolisch wiel, springbok, gemsbok, giraf
fe en sabelantilope. 

Filatelistisch 
allerlei 
Churchill-zegel? News of the World berichtte op 11 december 
j.l. te hebben vernomen dat de suggestie is gedaan een post
zegel uit te geven met de beeltenis van de 86-iarige Sir Win
ston Churchill. Het Britse blad verklaart dat het in Groot-
Brittannië een uitzonderlijke eer zou zijn, hoewel deze prak
tijk in andere landen vrij algemeen is. Volgens het blad zou 
het een mooi gebaar zijn indien een Lagerhuislid van de 
(Labour)-oppositie de suggestie officieel onder de aandaacht 
zou brengen van de minister voor PTT (Postmaster-General). 

V.N.-uitgiften. De Verenigde Naties hebben in de afge
lopen tien jaar 274 miljoen postzegels, aerogrammen en 
briefkaarten uitgegeven, die in totaal een tien miljoen dol
laar (bijna veertig miljoen gulden) hebben opgebracht. 
Dit jaar zullen zes nieuwe V.N.-zegels worden uitgegeven. 

Topprijzen I. Niet nader bekend geworden verzamelaars 
hebben nieuwe recordprijzen, $ 6400 (ongeveer ƒ 25.000,—) 
en $ 9200 (ongeveer ƒ 36.000,—) respectievelijk betaald voor 
enkele exemplaren van het enig bestaande vel van hon
derd van de USA 24c luchtpostzegel, die toen zij in 1918 
werd uitgegeven aan de aandacht van de officiële con
trole in Washington ontsnapte, met het middenstuk, een 
passagiersvliegtuig, kopstaand. Het ministerie der Poste
rijen trok alle voorraden van de 24c bij alle postkantoor
houders in en kreeg drie verkeerde vellen in handen, die 
werden vernietigd. Eens was het ontbrekende vel in de 
verzameling van wijlen kolonel E. H. R. Green, die $ 15.000 
(ongeveer ƒ 60.000,—) betaalde voor alle honderd exempla
ren. 

Ook werd een nieuwe hoge prijs, $ 3500 (ongeveer 
ƒ 14.000,—), betaald voor een postfris exemplaar 2c van de 
Panamerikaanse serie van 1901 met kopstaand middenstuk, 
zo meldt de New York Times van 26-12-'60. 

Topprüzen II. Een foutdruk — fp i.p.v. pf — van een 
postzegel van tien pfennig uit de tijd van het Duitse ko
loniale bewind in China omstreeks het begin van deze eeuw, 
heeft op een veiling te Hamburg 23.200 mark (ongeveer 
ƒ 20.000,—) opgebracht. Van deze Kiautschou-zegels zijn 
silechts vier exemplaren bekend, dri€ gebruikte en één on
gebruikte. 

Een Oostenrijkse Rode Mercurius, gedrukt in 1856 met 
een nominale waarde van zes Oostenrijkse Kreuzer is op 
24 januari j.l. geveild voor 25.000 mark, de helft van de 
catalogusprijs. De zegel behoorde vroeger tot de grote ver
zameling van graaf Philippe la Renotière de Ferrari. Slechts 
37 exemplaren van deze zegel, gebruikt en ongebruikt, 
die gebruikt werd voor het frankeren van kranten, zijn 
nog bekend. Veilingmeester Edgar Mohrmann weigerde 
de naam van de koper te onthullen. Graaf Ferrari schonk 
de zegel aan het Duitse postmuseum. Na de eerste we
reldoorlog werd de zegel in Parijs geveild om Duitse oor
logsschulden te betalen. 

Een Badense zegel van 3 Kreuzer van 1851 ging van de 
hand voor 15.500 mark. 

Een roepie-zegel van het vroegere Duits-Oost-Afrika 
heeft op een veiling te Hannover (West-Duitsland) 9.000 
mark opgebracht. Van deze zegels zijn slechts zeventien 
gebruikte exemplaren in omloop. De totale opbrengst van 
de veiling bedroeg meer dan een miljoen mark. 

Laatste paardenpost: De laatste Zwitserse paardenpost, die 
de afgelopen winter nog dienst deed tussen Grot en Cresta 
in het Averstal (kanton Graubünden), kan, wegens verbre
ding van de weg, worden vervangen door een postauto, die 
de dienst tussen de beide plaatsen het .gehele jaar door on
derhoudt. 

DE LA RUE NEEMT POSTZEGEL- EN BANKPAPIER-
DRUKKERIJ VAN WATERLOW OVER 

De vanouds bekende Londense drukkerij Waterlow & 
Sons, die het vorig jaar werd overgenomen door de kleuren-
drukkerij Purnell & Sons, is overeengekomen zijn drukkerij 
van bankbiljetten, postzegels, reischeques en waardepapieren 
te verkopen aan het De La Rue-concern, de grootste bank-
papierdrukkerij ter wereld. Waterlow doet geen afstand van 
zijn andere belangen, waaronder het drukken van de Ra
dio Times, The Listener en spoorkaartjes, aldus meldt 
de Times van 11 januari j.l. 

Waterlow heeft in de twaalf maanden voorafgaande aan 
1 oktober 1960 een verlies geleden van £ •820.000 (ongeveer 
ƒ 2.400.000,—), waarvan meer dan £ 160.000 (ongeveer 
ƒ 1.750.000,—) in het deel van het bedrijf dat thans van de 
hand is gedaan. 

De beide firma's zullen samenwerken bij het afwikke-
kelen der lopende contracten en De La Rue zal het ge
specialiseerde bedrijf met zijn uitrusting overnemen en 
voortzetten. 
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Alle bij het secretariaat binnengekomen aan
vragen om ruiladressen zijn doorgezonden. Ook 
thans was de vraag naar deze buitenlandse ruil
adressen veel en veel groter dan het aantal ter be
schikking staande brieven. Zij die geen antwoord 
van het secretariaat ontvingen kunnen dus op het 
ogenblik niet worden geholpen. Hun brieven blijven 
in portefeuille zodat, wanneer alsnog uit het bui
tenland een verzoek om een ruiladres zou komen, 
deze brieven het eerst in aanmerking komen voor 
beantwoording. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Gevestigd in het Gemeente-Archief, Koningstraat 36, 

Arnhem. 
Geopend op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdags 
tot 12.00 uur; bovendien 's woensdags van 19.30 tot 22.00 uur. 

Aanvragen voor boekwerken uit de bibliotheek te richten 
aan: Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-vereni
gingen, p/a Gemeente-Archief, Koningstraat 36, Arnhem. 

Alle overige correspondentie, tijdschriften voor opname in 
de bibliotheek, schenkingen, enz. te richten aan de Bonds
bibliothecaris: H. L. J. Weidema, Mesdatglaan 40, Arnhem, 
tel. (08300) 25906. 

Voorwaarden van uitlening: Boeken worden franco toege
zonden, vergezeld van een ontvangstbevestiging ,die per om
gaande getekend en teruggezonden dient te worden (men 
wordt dringend verzocht zich hieraan te willen houden: te

rugzending van het ontvangstbewijs kan als drukwerk ge
schieden). De boeken behoren binnen een maand franco te 
worden geretourneerd aan de bondsbibliotheek, waarna het 
ontvangstbewijs aan de afzender wordt teruggezonden. Wil 
men boeken langer dan een maand houden, dan dient tijdig 
verlenging van deze termijn aangevraagd en verkregen te 
zijn. 

Een catalogus is momenteel niet voorhanden, maar zal in 
de loop van 1961 gereedkomen. Wel is er nog een beperkt 
aantal exemplaren van de catalogus van 1952 (zie onder). 
Verkrijgbare uitgaven: 

De volgende uitgaven zijn verkrijgbaar tegen de daarachter 
vermelde prijzen. Bestellingen bij voorkeur door overmaking 
van het verschuldigde bedrag op postrekening 853466 ten 
name van Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van Fi
latelisten-verenigingen te Arnhem, met vermelding van het
geen verzocht wordt te zenden op het giro-(BIJ)-strookje. 
Costerus. Klapper op Nederlandse tijdschriften (tot 
1945) ƒ 0,50 
Catalogus Bondbibliotheek (uitgave 1952) „ 0,25 
Filatelisten-insigne (speldje) , 0,80 
idem (knoopje) , 0,80 
Luchtpostcatalogus (uitgave 1948) l , _ 
Reus. Eenkleurige portzegels van Nederland 

per stuk „ 0,35 
per 10 stuks „ 2,50 

Beknopt handboek deel I, „Koningin Hangend Haar" 
per stuk „ 1,50 
per 10 stuks „ 12,50 
per 50 stuks „ 50,— 

Jubileumnummer Maandblad 1958 ,, 2, 
Bonds-tandingmeter per stuk '', 0,15 

per 50 stuks „ 6,— 
per 100 stuks „ 10,— 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. Huiting, Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn. Tel. (06760) 1 53 26. Leden
administratie: J. G. Th. Wind, Celebes-
straat 33, Vlaardingen. Tel. (01898) 
34 26. 

Ajdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J. p. Lienesch, Kennemersin-

gel 2, Alkmaar; 
ALMELO: A. H. Jansen, Bornebroekse-

straat 28 B, Almelo; 
ALPHEN a/d RIJN: J. C. Meijer, Zaal

bergstraat 52, Alphen a/d Rijn; 
AMSTERDAM: Ed. VerH, Maasstr. 20-11, 

Amsterdam Z; 
APELDOORN: B. ten Hoopen, Jachtlaan 

134, Apeldoorn; 
ARNHEM: N. L. W. V. Straten, Schaaps

drift 18, Doorwerth; 
BODEGRAVEN: T. C. Rlewerts, Spoor-

straat 44, Bodegraven; 
BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Bos

koop; 

CASTRICUM; W. H. J. Schumacher, Prin
ses Mai-grietstraat 18, Castricum; 

CURACAO: B. Vogel, J. B. Gorseraweg 2, 
Willemstad, Curagao. 

DEVENTER: C. Pohlmann, Schoolstraat 
22, Deventer; 

DEVENTER: „De Blikboys", G. H. L. 
Hermans. Joh. v. Vlotenlaan 36, Deventer; 

DORDRECHT: P. Kraayeveld, Singel 190, 
Dordrecht. 

GOOI EN EEMLAND: C. M. Roggeveen, 
Noolseweg 14-A, Blaricum; 

DEN HAAG: P. A. F. Bloys van Treslong 
Prins, Sadeestraat 22 A, Den Haag; 

HAARLEM: J. H. Geerling, Cesar Franck-
laan 13, Heemstede; 

KROMMENIE: en omstreken, „De Post
hoorn", J. A. Zomer, Vinkenstraat 15, Wor-
merveer. Ledenbioeenkomsten: iedere 3e 
maandagavond van de maand in hotel 
„Huis te Zaanen", Zaanweg te Wormerveer; 
Jeugdbijeenkomst: iedere 2e en 4e maan
dagavond van de maand in bovenzaal Ca
fetaria De Roemer te Krommenie; voor de 
leden woonachtig in Assendelft: ruilavonden 
voor de leden en jeugd: Ie vrijdag van de 
maand, B.K .Ver. Gebouw t/o R.K. Kerk 
te Assendelft. 

LEIDEN: Drs. A. L. Beker, Wilhelmina-
park 8, Oegstgeest; 

LOCHEM: J. H. Boom, Villapark L 96, Bar-
chem (Gelderland); 

MONSTER: J. M. Neervoort, Molenweg 44, 
Monster; 

NIJMEGEN: B. A. Ontrop, Nijhoffstraat 
9, Nijmegen; 

STEENWIJK: P. J. Heidinga, Meppeler-
weg 67, Steenwijk; 

TWENTE: J. Th. A. Friesen, Handelstraat 
73-11, Hengelo (Ov.); 

UTRECHT: A. Dusée, Niftarlakeplantsoen 
15, Utrecht; 

VLAARDINGEN: P. J. Slangen, Merellaan 
45, Vlaardingen; 

VOORBURG: Ir. J. K. v. Genderen Stort, 
Westeinde 52, Voorburg; 

VOORSCHOTEN: G. Magré, Frederik Hen
driklaan 1, Voorschoten; 

WARNSVELD-ZUTPHEN: L. J. de Maar, 
Biehorstlaan 1, Warnsveld; bijeenkomsten: 
iedere 2e maandag van de maand in de 
bovenzaal van het „Volkshuis", Markt 62 te 
Zutphen, aanvang 19.30 uur. 

WEST-FRIESLAND: N. D. Faber, van 
Beyerenstraat 62, Hoorn; 
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HENGELO (Ov) 1 j an 1961 werd opge
r i ch t de n ieuwe afdeling , ,Stork-Postzegel-
c l u b " Voorzi t ter F Haiwig , Ar themiss t r . 
30-1, secre tar is C W Kepel, Theresiastr . 
68-1, penn ingmees te r O Harms , Schumann-
s t r aa t 5-1, allen te Hengelo 

Aanmeldingen per 1 ]an 1961 2741 A L. 
Angenent , Roodbors ts t raa t 37, Oss, 1639 A. 
D Appeldoorn , Goudst raa t 22, Apeldoorn, 
2782 J Bakker , C T S to rks t raa t 8, H e n 
gelo (O) , 2724 J Balster, Eks te rs t raa t 28, 
Oss, 1640 G Beelen, Paul Krugers t r aa t 3, 
A l k m a a r , 2753 G J Borg, Willem Barentsz-
s t raa t 7, Oss, 2775 A Boschman, Dennen
weg 88, Enschede 1670 A Bosman, Acacia-
è t raat 66, Nijmegen, 2754 F B Braam, 
Kor t e tu ins t i 25 Den Bosch 1343 W v 
Brake l Wi lhe lmmalaan 3, Curagao, 1728 J . 
A A den B i i n k e i , Vaar tweg 60, Vlaardin-
gen , 2781 D Bijlsma, S teyns t raa t 58 Hen
gelo (O) , 1696 J M Claessens, Maria laan 
171, Nijmegen 1698 Mevr J G L ChiUa-
Nage lke rke , Sur inames t raa t 10, Alphen a / d 
Kijn, 1426 J S Corsen, Roosendaalweg 8, 
Cura rao 1508 Mi H J Dijkman Ju l v. 
S to lbe ig laan 8, Alkmaar , 1378 B Eichholtz, 
Mgi Verr ie tweg 4, Curacao 2780 J E H. 
Elsenaar , Krabbenbosweg 253, Hengelo (O), 
2017 M W Feddema, Schut tersweg 141, 
Apeldoorn 1673 J Groot, K e r k e b u u r t 93, 
Warde r (N H ) 1619 Drs J M F P Ha-
newald , Havercamplaan 27, Heiloo ( N H ) ; 
2779 O Harms , Schumanns t i aa t 5-1, Hen
gelo (O) , 1672 Mevr Hassing, Keern , 
Hoorn , 2743 Th B Hebing Prof Regout-
s t r aa t 172, Oss, 2792 G Hemen, Handels t r . 
l-I , Hengelo (O) , 2783 G J Hei tmk, Tho
m a s Ainswor ths t r 18, Goor 1379 H C Hen-
n m k , Phi l ipsburg , Sint Maar ten N A , 2773 
R J v d Hoeve, Wou ldnksweg 111, En
schede , 1666 N Hummelman , Z ieke r s t i aa t 
66, Nijmegen, 1409 S A Isaacs, Santa Rosa 
350, Curagao, 2772 J Jansen , Josef H a j d n -
laan 26, Hengelo ( O ) , 2778 C W Kepel, 
Theres ias t raa t 68-1, Hengelo (O) 1533 B 
H Klande rman H J ten Raest raat 6, 
Neede 2790 J H Kuypers , Chr Huygens-
laan 24-11, Hengelo (O) , 2748 J J H v 
Langen , Biers t raa t 7, Deventer 1448 Ir J 
Lanjouw, von Webers t raa t 66, Ut rech t 1575 
Dr G S van Marie, Laan van Borgele 14, 
Deven te r , 2749 Mevr A Massen Anth van 
Dycks t r aa t 26, Deventer 1580 H v MiUi-
gen. Adelaars laan 44 a, Apeldoorn, 1553 C 
A Molenaa i , Lindeboomsweg 2, Schalk
haa r , 2750 A Nieuwenkamp, Herm Gor
t e r s t r aa t 5, Deventer , 2776 J F Nordkamp, 
de Ruy te r s t r aa t 29, Oldenzaal 1704 J Ny-
land, R e m b i a n d t l a a n 63, Alphen a / d Ryn, 
1497 Mej Y Raspe, Be rne r s t i a a t 10 Zut -
phen , 1207 C G J Reyers , Anna van Sak
sens t raa t 16, Alphen a d Ryn 2751 W Riet
m a n , Langes t raa t 52, Deventer , 1438 E Rol
las t , P e n s t r a a t 63, Curacao, 1576 F Sande-
lowsky, Mmerva laan 18-11, Amste rdam Z, 
1628 H Sasburg, D warsweg 43, Overbe ig 
( U t r ) , 2777 H H Scholten, Hermess t raa t 
32, Hengelo (O) , 2791 J Scholten, B i ee -
marsweg 425, Hengelo (O), 2789 L A Sei
les, Diogeness t raat 5-II, Hengelo (O) 2797 
J H Booten, Badhuiss t raa t 12, Hengelo 
( O ) , 2796 J L Ensink, Waarbekenweg 97, 
Hengelo (O) , 2794 F T H Evers, Lepe
l aa r s t r aa t 6, Hengelo (O) 1308 P Hen-
s t ia , Muinck Keizer laan 5, Ut recht 1299 B 
Jonke r , Goudse Rijweg 50, Boskoop 1285 
M Koetsier , Reyershoof 60-b, Boskoop, 1230 
D J K lompenmaker , Begonias t raa t 21, 

Deven te r 1214 F J Visser, Graven 9, De

ven te r ; 1212 H C Blokzijl, Molenlaan 85, 
Voorschoten, 1690 Mevr A J M Slichter-
Romeny, H a n k w e g 3, Epse (gem Gorssel), 
2744 J A Smits, Vinkens t raa t 37, Oss 2745 
J V d Staay, Kor t fo r t s t raa t 126, Oss 2755 
B S teenbakker , Rijksweg 74, Heesch 2746 
J S tempher , Bolmansweg 5, Epse, 1381 P 
J Streefkerk, Phi l ipsburg, St Maai ten 
(Ned A n t ) 2785 G St ruyk , Gr v P i in -
s te rers t r 18, Almelo 2774 A Stuiver, Toe
komsts t r aa t 158, Enschede 2752 D Tempel
man , Dappe i s t r aa t 43, Deventer , 2747 J H. 
Torn-Broers , Rieleweg 141, Deventer , 2786 
H Tyhuis , Arend Baans t i aa t 67, Rijssen, 
1462 Drs S B Tyssen, Rembrand tkade 33, 
Deven te r , 2787 J H Westendorp, Lipper-
ke rks t r 202, Enschede 27o6 H J v d 
Weter ing Violenstraat 33, Veghel, 1579 C 
J V Wette , Koningskade 11, Den Haag 
1683 G H Wormgoor, J W Hogemanstr, 
74, Eibergen, 2788 M J op t Zand, Elisa^ 
be ths t r aa t 18, Hengelo (O) 1588 T W Zou-
ter iks , Paasberg laan 20, A i n h e m , 1321 D 
K r a m e i , P e h k a a n s t r a a t 10 Krommenie 
2793 W Schippers , Getferts ingel 65, Ensche
de 1342 M Sikkes Blok 34, Krommenie 
2798 E Simens, Eibergsest raat 95, Haaks
bergen , 1101 J J Stroobach, Wat t s t raa t 12, 
Wormervee l 1249 E C v Millmgen, Adm, 
de Ruy te r s t r aa t 41, Steenwijk 

Bedank t per 31-12-1960 1127 K J Blok 
v a n Lae r Deventer 1421 Bn A v d Boigh 
V Verwolde, La ren (Gld) 1492 J L Z W 
Broug, Ro t t e rdam Z 2703 L H Groenink, 
Deventer 2709 J Haans t ra , Olst, 2304 H 
d e Haseth , C m a c a o 1847 Dr H G Her 
mans Curacao , 411 L Kamphuis , Bussum; 
2645 W P Keun, Curagao, 1101 A Maikx , 
Assendel l t 444 W W Kowtunow, Lwow, 
1950 F Kroone, Lange-Ruige-Weide 599 A 
Keyer , Hi lversum 167 J Kroon, Boskoop, 
760 A J Juf fermans , Den Haag, 1056 C. 
V Manen Deventer 1475 J . H Renckens, 
Hoorn , 2672 E A G Rijs, Alkmaar , 1086 
O R Smits, Gennep 2719 Mevr v d 
Stadt , Devente i 2720 J Stuwe, Deventer , 
2723 B H Veldman, Deventer , 1654 T J . 
v d Zalm Curagao, 832 J M v Gastel, 
Gennep 

Overleden 845 G W 
doorn 

d Beid, Apel-

Overschrijving lidmaatschap 1315 P A. 
J de Vroom, Apeldoorn, word t P A J de 
Vroom, S tephensons t raa t 65, Den Haag 

Waer ingeschreven 169 W de Ruiter , P r i -
mulas t r aa t 60, P u r m e r e n d 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " . 
S e c r se M e v r . A C r a m e r u s - v a n d e n W i l -
d e n b e r g , W e t h o u d e r R o m b o u t s s t r a a t 62, 
B r e d a 

Nieuwe leden 185 L G Clerx (NOR), 
435 Mr H J A Klaverdi jk (Eur NOR), 
198 P J V d Meeren (Eur NOR), 192 P . 
C J Schotanus (NOR), 246 Mevr F J . 
Wolters-Meyei (NOR) 

Kandidaatleden S v a n Oosterhout , Mo
lens t raa t 41, Ulvenhout , G P M Adams, 
Loopschanss t raa t 48, Mr A Bisschop Boele, 
Regentesseplein 4, be iden Breda 

Bedank t 173 Mevr Mutsaers-Diepen, Til
bu rg , 149 M J Vogt, 323 A M. H. Vos; 
198 A Wester , allen te Breda , 601 J Peer

den, Roosendaal , 645 G Bouwman, Raams-
donksveei 82 B N Blans, Aerdenhout 

Overleden K Th E Speetjens, Dmxper lo 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R 
Z A M E L A A R S „ H O L L A N D I A " S e c r • 
A D A e i j e l t s , T o l a k k e r w e g 82, H o l -
l a n d s c h e R a d i n g T e l 02957—489. 

Ledenuergadermg op vii jdag 24 februar i 
1961 te 2015 u u r in hotel „Krasnapolsky ' , 
Warmoess t raa t , Amste rdam c De veiling 
word t gehouden van 19 30-20 15 uur 

Ka7idtdaatleden 650 H van Els, Burg 
van Leeuwenlaan 45-1, Amste rdam W, 60 
Mevr A R van Els-Notzli, Burg van Leeu
wen laan 45, Amste rdam W, 665 M Jakobs , 
„Leev l i e t ' , Warmond 659 J Lucas, Marco 
Polos t raa t 51-11, Amsterdam W, 660 M 
Miellet, Socrateslaan 13, Zeist, 643 L B A 
Post, Esmorei t s t raa t 57-III, Amste rdam W 

Nieuwe leden 739 D Brugge, Diemen, 
638 Mevr S de Levie-Frankenhuis , 643 E. 
A Oosterhuis 59 E Plaggemars , 56 H 
G van Rinkhuyzen , 637 S Viucht , al len t e 
Amste rdam 

Bedank t 266 L v d Velde, Bennebroek . 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N 
V E R E E N I G I N G S e c r . H G v a n d e 
W e s t e r i n g h , T o l s t e e g s i n g e l 17bis , 
U t r e c h t - 1 

Bes tuursuergodenng op dinsdag 21 febr. 
a s ten huize van de heer Tholen 

Ledenvergadering op dinsdag 28 febr. 
n m 8 u u r in TIVOLI Landenwedstr i jd 
Ital ië na 1945 

Nieuwe leden Jac van Campen, Kai el 
Doormanlaan 58, Utrecht (E), E Huizinga, 
Marijkestr 5, Breukelen (E), A A Laaper , 
Koolhovenstr 43, Ut recht (E), L Ponse, 
Woonark EMERGO, Angstelkade, Loener-
sloot (E), J A M Rijkes, Jan v Riebeeck-
sti 134, Culemborg (E), G L van Toor, 
a / b , ,Riverkwai" , Angstelkade, Loenersloot 
(E) 

Overleden J de Vries Dzn , Utrecht 

Bedank t als lid P H Clausman, Ut recht , 
Mr H Fr ima, Groningen J W Gerretsen, 
' s -Gravenhage J van der Horst, Ut recht , 
H F Oosterink, De Bilt , A L Wessels, 
Utrecht 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr • N. D Boevink, H. 
Gerhardlaan 15, Rijswijk (Z H) Leden
administratie G M. van Ast, Prins 
Mauritslaan 156, Den Haag 

Kandidaatleden Ir . M J Bossen, Mau
r i ts laan 54, Rijswijk, Z H , B J Hastr ich, 
J u r n a a n Koks t raa t 64, H J v a n Eek, Dig-
na land 49, Dr Th. W. van Wijk, Groot 
Her togmnelaan 46, D Nagtegaal, Fred 
Hendr ikp le in 37, D Slager, Gr v P r ins t e -
re r laan 158, allen te ' s -Gravenhage 

VOOR 8 CENT 
de prijs van een briefkaartje, met duidelijk afzender en adres, ontvangt 
u gratis de nieuwe prijscourant van „VERENIGD-EUROPA"-zegels 
Met nog bijna onbekende voor- en meelopers is deze prijscourant 
een openbaring en tevens een interessante aanvulling op de „INTER
NATIONAAL-VERENIGD-EUROPA" catalogus 

Steeds „Verenigd-Europa"-zegels te koop gevraagd Betaal o a 
voor Nederland 1956 f4,50, 1957 f0,65, 1959 fO,50, Luxemburg 
1956 f35,—. Triest E R P f35,—. Alles postfris zonder plakker! 

P05TZEGELHANDEL W. H. DE MUNNIK 
Scheveningen, Jac. Vermeystraat 30, Giro 172807, Tel 55 86 38 (070) 

1 SPECIALE AANBIEDING BELGIË 
1 n r 

36 5,— 
52 5 — 
64 2,10 
67 3 75 
7 9 * 22 50 
92 /107* 32 50 
122 5 50 
148* 1 — 
149* 6,75 
1 5 4 * 1 , — 
221/33* 22 50 
238/39* 1 90 
249/53* 2 — 
258/66* 18 50 
267/72* 6 75 
289/92* 40 ,— 
290A/92A 27 50 
293/98* 9,25 

n r 
3 0 1 * 
301 
302/04» 
305/07* 
308/14* 
317/24* 
325« 
326/32* 
533/55* 
353/55 
356/62* 
386/89« 
390/93* 
404/06* 
404/06 
410* 
411/18* 
438/46* 

Bestel l ingen boven f 1 0 , — fran 
N van Ge lder , te Amste lveen 

9 25 
9,25 
1,75 
4 51) 
9,25 

13 — 
9,25 

17 50 
7 25 
2 35 

19 75 
4,25 

11 511 
2311 
2,25 
5 ,— 
6 — 
3 20 

co V o o r 

DE G E L D E R S C H E P 
1 N Z V o o r b u r g w a l 318, A m s t e r d a m - C -

n r 
447 /54* 
458/65* 
465A* B lok 
466/70* 
471 /77* 
481/83* 
484/87* 
496/503* 
5 0 4 / 1 1 * 
504/11 
513/18* 
519/26* 
603/14* 
615/22» 
623/24* 
631 /40* 
661/69» 
690/96» 

u i tbe ta l i ng op 

3 75 
3,25 
2 50 
2 50 
4 25 
1 9 5 
1 4 ( 
4 25 

17 — 
13 25 
10 — 

5 50 
2 75 
1 5M 
1 9 i i 
3 75 
1 9 
1 90 

postgir 

O S T Z E G E L 
Te l 32869 

nrs Y v e r t 1961 1 
* = o n g e b r u i k t 1 
n r 
761 /72* 
773/80* 
860/62* 
876/78» 
930 /37* 
943/45» 
955/60» 
961/63» 
979/85» 
6 / 7 * 1 p 
170/73» 

colis p 
202/04» 

CollS p 
288/93* 

colis p 
301/03* 

colis p 
o no 344218 

. H A N D 

7 50 1 
8 25 1 
5 50 
6 — 
6 — 1 
8 25 
3 60 
2 90 1 
5 .— 
4 — 1 

15— 1 
3 75 1 
3 25 

5 — 
t n V 1 

EL 
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Overleden: L. A. Bolkesteln, ' s -Graven-
hage 

Bedankt: Mevr. Droes-Kervezee; Mevr. 
G V. d. Berg-Frank; be iden te ' s -Graven-
hage. 

Vergadering: Eers tvolgende vergader ing 
op 23 februar i a.s. op een nade r t e bepa
len plaats welke per convocat ie zal worden 
bekendgemaakt . 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: D. O. Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel.: 393838; Beheerder Centraal Leden
regis ter: N. F. Hedeman, Valkenbos-
Icade 86, 's-Gravenhage, tel. 390857. 

Aidellngssecretariaten en bijeenkomsten: 
AALSMEER (Ar): J . L. Spaa rga i en , Gloxi-

n ias t raa t 15, Aalsmeer; ie dinsdag 20 u u r : 
Gebouw Irene, Kanaa l s t raa t 10, Aalsmeer; 
2e woensdag even maand, 20 uur, „Vicon", 
Nieuw Vennep; 2e woensdag oneven maand, 
20 u u i : „De Landbouw" , Hoofddorp: 3e dins
dag, Gebouw ,,Egmond", Amstelveen. 

AMERSFOORT (At): P . v. Heerbeek, 
Fahrenhe i t s t raa t 47, Amersfoor t : 2e woens
dag van iedere maand , in ,,Amershof", 
Snouckaer t laan , Amersfoort , aanvang 19.15 u. 

AMSTERDAM (Am)- I J . Heida, 2e Oos
te rpa rks t raa t 175hs, Ams te rdam O; Ie don
derdag 20 uu r : , .Modern", Kleine Gar tman-
plantsoen, (verg.) 2e donderdag , rui lavond, 
Burg de Vlugtschool, J a n de Louters t raa t 
10, 3e donderdag, rui lavond , ,Modern", KI. 
Gar tmanplantsoen, Ams te rdam. 

BADHOEVEDORP (Bp): J . J . de Koe, Gen. 
Snijdersstraat 19, Badhoevedorp . Bijeenkom
sten zullen nader worden bekendgemaak t . 

DEVENTER (Dr.): T. van Heuvel , Br lnk-
greverweg 35, Deventer ; 2de vrijdag, 19 30 
u u r . ,,De Hereniging", Grote Poot, Deventer . 

DRIEBERGEN (Dn): R. J . Kok, Oranje
laan 51, Driebergen, 2e donderdag , 20 u u r : 
Nutsgebouw, Bosstraat 9, Dr iebergen . 

EMMEN (Em): Joh . Schokker , Meers t raa t 
24, Emmen. Na convocatie , 20 uur . Hotel 
G l imme, Stat ionsstraat 37, Emmen. 

ENKHUIZEN (En): Jac . Kofman, Noor
derweg 22, Enkhuizen. 2e maandag , Nutsge
bouw, Westers t raat 127, Enkhuizen . 

FLAKKEE (Fe)- F. van Herwijnen, Mei
doorns t raa t 8, Middelharnis : iedere 4e woens
dag. 

GOES (Gs): Dr. Ch J . Phil ips, A.J . -kade 
11, Goes 3e dinsdag, 19 30 u u r : Hotel Cen
traal , Markt, Goes. 

•s-GRAVENHAGE (Gv): C. L. Bakker , 
Ful tons t raa t 239, ' s -Giavenhage ; vergader ing 
en rui lavond op de 2e en 4e woensdag in de 
cant ine van de Dienst voor Gemeentewer
ken, Huygenspark 30, ' s -Gravenhage 

HAARLEM (Hm): J. Elsenbroek, Muider-
slotweg 117, Haar lem; 3e vrijdag, 20 u u r : 
H.K.B., Tempel ie iss t raa t 35, Haar lem. 

HARDERWIJK (Hk): R. P . ten Broek, v. 
Galenst raat 64, Harderwijk; iedere Ie woens
dag van de maand m éen der zalen van het 
Groene Kruisgebouw, Fns i a l aan , Harderwijk, 

't HOGELAND (Hd): J . Klip, Torens t raa t 
A 80, Ui thuizermeeden; na convocatie . 

't KABINETSTUK (Kk.): G. J . Mmholts , 
Stadsweg 3, Oosterhogebrug (Gr.) na convo
catie. 

KAMPEN (Kn): W. G Ch. Albrecht , Mau-
r i t s s t raa t 16, Kampen ; 2e woensdag, 20 u u r : 
„De Stadsherberg" , IJsse lkade, Kampen . 

KATWIJK (Kw ): M. Nieuwenhuize , Kare l 
Doormanlaan 1-A, Katwijk aan Zee. 

LAND VAN CADZAND ( C d ) : G. de Fey-
ter, Stadhoudersl . 6, Oostburg, Ie maandag 
l* uu r : Hotel ,,De Eenhoorn" , Markt , Oost
burg . 

LANGEDIJK (Lk.): C. Visser, Beneden-
weg 212, St. Pancras , 2 m a a r t a.s. 

LISSE (Le.): H de Jong, Hyacmthens t r . 
13, Lisse, voor 18 jaa r en ouder le maan
dag verg . en 2e woensdag rui len; voor onder 
de 18 jaar le woensdag, alles in „Oase", 
Bonds t raa t 13, Lisse; 3e woensdag ru i lbeurs 
in Huize „Wel tevreden" , v. Endelaan, HiUe-
gom. 

MAARN (Mn.): Secr. J . W. Stoel, School-
laan 38, Maarn. Na convocat ie . 

MAASMOND ( M d ) : M. Kooymans , Meeu
wenweter ing 9, Hoogvliet 

MAASTRICHT (Mt.): C. M. Vogels, Mero-
v ingens t raa t 56, Maastr icht ; 2e maandag , 
20 u u r : Hotel „Aux Pays Bas" , Vrijthof 7, 
Maastr icht . 

MEPPEL (Ml.): H. Rondhuis , Soembast r . 
28, Meppel; 2e vrijdag, 20 u u r : Zaal Don
ker , KI. Oevers t raat , Meppel. 

NOORDWIJK (Nk.): F . Molenaar, E m m a -
weg 29, Noordwijk, 2e dinsdag, 20 u u r : Ho
tel „De Zeeleeuw", Kon. Wilh. Boulevard , 
Noordwijk. 

OISTERWIJK ( O k ) . A. A. v. d. Lmden , 
Dr. Bolsiuslaan 16, Oisterwijk, 2e vrijdag, 
20 uur . Hotel „De Neder landen" , Lind 1, 
Oisterwijk; rui lavond op 4e vrijdag. 

OUD-BEIJERLAND (Ob.): J . Schipper , 
Gr. v. Egmonds t raa t 43, Oud Beijerland, na 
convocat ie . 

G. J . PEELEN (Gp.): W. Schikker , Goud
zwaards t raa t 5, Bruinisse; na convocat ie . 

DE POSTHOORN (Ab.): P. W. M. Advo-
kaa t . Molenstraat 124, Kinderdi jk , le m a a n 
dag 20 uu r : Gem. Secre tar ie , Molendijk, 
Kinderdi jk bij Alblasserdam 

ROTTERDAM (Rm ). A. A. van As, Mid-
de lha in i ss t raa t 48-D, Ro t t e rdam 23, leden-
adm : C. J . CoUewijn, Doornenburg 22, Rot-
terdam-23, vergadering le dinsdag 20 uu r ; 
rec tea t iezaa l RTM, Rosestraat 3, Rot te r 
d a m , 3e dinsdag 20 uu i , zelfde adres , ru i len . 

SASSENHEIM ( S m ) : Mevr. M. C Vene-
ma-Douglas , v. Pa l landt laan 5, Sassenheim, 
3e donderdag van ledere maand . 

SCHOUWEN-DUIVELAND (Sd.): J . V. Urk , 
P D de Vosstraat 8, Zier ikzee; na convo
catie in Café-Rest. Mondragon (20 uur) . 

SOEST (St.)- secr : W. Meyneken, Oranje
laan 14, Soestdijk; 2de en 4de vrijdag van 
de maand, 20 u u r in Café-Rest. ,,De Vier
sprong" , B i rks t raa t 12, Soest: ve rgader ing 
en rui lavond. 

TERNEUZEN (Tn.) F. D. Hamelmk , 
Goudenregens t raa t 14, Terneuzen, na convo
catie 

TIEL ( T l ) : A. C. van Haaften, Pr inses 
Mari jkeweg 63, Geldermalsen; na convocat ie 
20 uu r : Hotel ,,De Zon" , V a r k e n s m a r k t 3, 
Tiel. 

UTRECHT ( U t ) : J. A. J. Rijneker, Soe-
tendaa l laan 40, Utrecht . 3e donderdag 20 u.; 
Calé-Res taurant „Viedenburg" , Vredenburg 
3, Ut iech t . 

VENLO (Vo.): E. Heij tmg, Herunge rweg 9, 
Venlo, 2e dinsdag, Café-Rest. „Schreu r s " , 
Lomst raa t 5, Venlo. 

VLISSINGEN ( V n ) : C. W. Louwerse , Pau l 
Kruge r s t i a a t 40, Vlissingen; 3e donderdag , 
20 uur , ,Strandhotel" , Boulevard Ever tsen 
4, Vlissingen 

WALCHEREN ( W n ) : N. A. Malcorps, 
Pa rk de Griffioen 24, Middelburg , 3e donder 
dag, 20 uur ; „De Eendrach t " , Grote Mark t , 
Middelburg. 

WEERT (Wt.): H. J . H. Teunissen, Ka
zerne laan 1, Weert , na convocat ie 

WEESP (Wp.): H J. Meenmk, Middenst r . 
64, Weesp, le woensdag, 19.30 u u r : zaal Pao 
lo Sopiani , Claes Delsteeg, Weesp. 

WOERDEN ( W o ) : J. V. d. Velden, Ut rech t 
ses t raa tweg 40, Woerden, ru i lbeurs 2e woens 
dag van iedere maand, „Concordia" , Ha
vens t raa t 4, Woerden. 

ZEIST (Zt.): J . Schipper, Tesselschadelaan 
11, Zeist; na convocatie in Hotel Café „Bul -
ten lus t" , Montaubans t raa t 8-A, Zeist. 

ZWOLLE (Ze.): E. Gillet, Meidoorns t raa t 
5, Zwolle, na convocat ie in Café-Rest. , ,Suis
se" , Lu t t ekes t r aa t 17, Zwolle. 

Overleden Gv 3238 N. J . Pos te lman, Den 
Haag, Gv. 3217 H. Sloog, Den Haag , St. 
3271 W. van de Leur, Soest. 

Schorsen Wt. JL. 110 H. J . P. M. Slits, 
Weert ; Vo. 512 Mej. M. Loman, Steyl; Vo. 
3083 P. A. Been, Venlo; Wn. 3376 A. J . de 
Wit, Middelburg, Wn. 3377 Jac . W. de Zwar t , 
Middelbuig , St. 3912 Th F . Holtzer, Soes-
te rberg . 

Afvoeren: ld . JL . 169 Mej . R. A. W. C. 
Schrijvers, Gouda; ld . 165 G. G. A. F. West
hoeve, H. van Holland; Hk. 3159 G. F. 
Schut , Harderwi jk ; u t . 4021 C. v. d. Craats , 
Ut rech t ; Ab. 4182 J . M. den Hollander , Al
b lasserdam. 

Royement intrekken. ld. JL . 169 Mej . R. 
A. W. C Schrijvers, Gouda. 

Bedanken Intrekken. Zt. 246 Dr. W. Snel-
l eman (oud 2001), Zinzendorf laan 11, Zeist ; 
Wo. 1078 A. L. de Groot, Maur i t s s t raa t 9, 

Bodegraven; Wc. 3951 Broeder Winfried v. 
d Lans, Wilhelminaweg 13, Woerden ; Rm. 
4206 J. C. Heydenri jk, Lavende ls t raa t 13-A, 
Ro t t e rdam 25; Ut. 559 H. Lange (oud no . 
3270), Eykmanlaan 397, U t rech t ; Ut . 639 
L. M. Smke, Cath. van Rennes laan 28, 
Ut rech t ; Zt. 1977 H. J. Hagelen, Krake l ing-
weg 85, Zeist; St. 4609 J. Wiggel inkhuizen, 
Beets laan 51, Soestdijk. 

Nieuwe leden- Alle kand idaa t l eden , ver 
meld in he t j a n u a r i - n u m m e r , a l smede : Gv. 
343 A. A van Tienhoven, Beek laan 394, Den 
Haag. 

Kandidaat leden- Ar. 207 Th. J . Koning, 
S t r a n d v h e t 8, Amstelveen; At. 96 M. H. 
Bru ineberg , Kleine Koppel 28, Amersfoor t ; 
At. JL . 10 R. J. H a m m i n k (3-3-43), Be rke l -
s t raa t 23, Ameisfoor t ; At. 105 P . H. Huizin-
ga, Leusderweg 259, Amersfoor t ; At. JL . 13 
W. Weijer (1-3-45), Hogeweg 100, A m e r s 
foort , Bp. 217 D. C. Egberts , Fazan t s t r aa t 
30, Badhoevedorp , En. 108 J a c . Bijleveld, 
Kanaa l s t raa t 42, Medemblik, En. 184 J . H. 
de Ridder, Nieuwst iaa t 24, Medembl ik ; Gv. 
268 P h H. Gerri tse, Noordpolderkade 458-A, 
Den Haag, Gv. 278 L. A S. Hageman, 
Aagje Dekenlaan 20, Den Haag; Gv. 322 P . 
A. Mantoua, Di iebergens t raa t 309, Den 
Haag; Gv. 344 M. B Rog, Douwes Dekke r 
s t raa t 21, Voorburg, Ml. 225 H. J . N. van 
Dijk, Comm. de Vos v. S teenwijk laan 33, 
Meppel; Rm. 2664 Ant. van den Berg, Oude-
dijk 177, Rot te rdam 16, Rm 40C0 C. Nieuw-
land Jr . , Ramlehweg 32-A, Ro t t e rdam 16; 
Vo. 31 L. C. J . M. Bellen, Anton ius laan 19, 
Bler ick, Vo. JL 5 F, W a r m e m h o v e n (28-2-
43), Minister S t renss t raa t 15, Roermond; 
Wt. 39 M A. M. Poen, Maass t raa t 18, Weer t ; 
Wt. 58 L W. Weijs, Tungeler Dorpss t raa t 
34, Weert (post S t ramproy) ; Zt. 89 J . E. 
Ju r r i aanse , Utrechtseweg 69, Zeist; Ar. 455 
J . E. I. Boone, Eikenrodelaan 71, Amste l 
veen; Ar. 1184 J D. Smid, Kru isweg 509, 
Hoofddorp,Ar . 1191 J. Stellingwerf, E m m a -
laan 43-1, Hoofddoip, Ab. 1070 A. G. Blom, 
Molenstraat 240, Kinderdi jk , Am. 673 L. 
Koopman, Joh. Jongk inds t raa t 135-1, Am
s te rdam W; Am. 709 J Koster , Regges t raa t 
3-II, Amste rdam, Am 1123 G Menke, Veer-
s t raa t 14-III, Amsterdam Z- Am. 713 J . E. 
de Rooy, Rhynvis Fei ths t r 51-III, Ams te r 
dam; Am. 1227 Mevr A. J . Smit, Aug. 
Vermeij lenstraat 44, Ams te rdam W; Bp. 504 
C. Heeren, Sloteiweg 98, Badhoevedorp ; Gs. 
1083 J . J . van Hennik, v. Dusse ldorps t raa t 
39, Goes, Gs. 827 G F. Maurer , Jozef Is-
rae lss t raa t 13, Goes; Gv. JL. 48 J. v. Hoef-
laken (8-3-'44), Vreeswijkstraat 203, Den 
Haag; Gv. 647 W. Lispet, p / a Muurb loem
weg 81, Den Haag, Gv. 925 N. Meeuwsen, 
de la Reyweg 273, Den Haag; Gv. 944 N. 
Toet, Willem Kuypers t r aa t 23, Schevenin-
gen; Gv. 630 W. D. Valkis, Ary Scheffer-
s t raa t 139, Den Haag 1; Gv. 947 Mej . G. 
E. A. van Veen, Joh . Camphuyss t r aa t 288, 
DenHaag ; Gv. 1192 L. K. Wit, S tuyvesant -
s t raa t 389, Den Haag; Hm 954 R. Veenen-
daal , de Clercqstraat 112, Haar l em; ld . 855 
H. B. Br inkman , Schaapweg 56, Ede (Gld.); 
ld . 993 G. Schrijvers, Ju l i ana v. Stolberg-
str . 6, Gouda; ld . 920 H. Wichems, Mark t 
s t raa t 23, Hengelo (Ov.); Kk . 1114 H. F. 
Son, Pa rk laan 14, Hoogezand; Kn. 1137 A. 
Kru ider , Kerks t r aa t 81, VoUenhove; Kn. 1181 
S. J . F . Stechwey, Ju l i anas t r aa t 38, Zwar t 
sluis; Kw. 486 H. J. van Santen , Pe t ronel la 
v. Saxenstr . Rijnsburg (Z .H) ; Kw. 1200 D. 
Verdoes, Rijnmond 101, Katwi jk a. Zee; Ml. 
956 B. J. A. Top, Pr inses Bea t r ixp lan t soen 
10, Meppel; Ok. 605 J . p . Gerr i t sen , Her tog 
J a n l a a n 7, Oisterwijk; Ob. 873 M. Bos, 
Greup 197, Mijnsheerenland; Ob. 885 C. 
Weeda, Karel Doormans t raa t 91, Oud Beyer 
land , Rm. 352 W. J. van Dijk, Blaardorps-
s t raa t 15, Rot te rdam 16, Rm. 980 K. A. Ra
dijs, Bruyns t raa t 103-B, Ro t t e rdam 7; Tn. 
571 G. A. den Decker, Burg . Geil ls t raat 35, 
Terneuzen; Tn. 572 I. Dierix, Schoollaan 9, 
Terneuzen; Tn. 582 J. J . j . v a n der Griek, 
Scheldekade 27, Terneuzen , Tn. 588 J . 
Moens, Zwaluwst raa t 12, Slulskil ; Vo. 815 
J . B. J . Schoenmakers , Nassaus t raa t 49, 
Venlo; Vo. 826 Mevr. A. E. J . Voets-Lins-
kens , Burg . J u n c k e r s t r a a t 12, Venlo; Vn. 
1231 F. J . Desem, Badhu iss t raa t 44, Vlis
singen; Vn. 1248 J . de Nooyer , J a n van 
Goyenlaan 87, Vlissingen; Wn. 1199 F. van 
Eenennaam, Vlissmgsestraat 158, O. en W. 
Souburg ; Wt. 847 H. F. Meier, Phi l ips van 
Hornes t r aa t 9, Weert ; Wo. JL . 42 C. Visser 
(4-7-46), J ac . Ruysdaels t raa t 2, Woerden; 
Zt, 732 Mevr. J. H. Hofland-Lagas, A r n h e m 
se Bovenweg 18, Flat 53, Zeist ; Zt. 376 F. 
H. Lamferkamp, Melis S tokes t raa t 73, Zeist; 
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Zt 804 J van der Vliet, Pla tolaan 32 Zeist , 
Ze 418 H Dijkstraa, Eikenlaan 2 Balk
b r u g ( O v ) , Ze 421 H W Lageiwey, Spoo i -
s t r aa t 16, Ha t t em (Ov) , Ze J L 27 J A M 
Flessen (4-8-46), Assendorpers t iaa t 75, Zwol
le Hk 533 Sgt J Winkelman, J a n v Nas-
saukazerne . Harderwijk 

Verande-img van afdeling Gv 378 C Gij-
sen de Blecoui ts t r 9, Rot te rdam, nu afd 
ROTTERDAM Hk 1040 W M Baden, V d 
E y n d e s t i a a t 29, Den Haag, nu afd 's-GRA-
VENHAGE Wn 2607 K Bi Ui, E m m a s t i a a t 
17 Oost Souburg nu aJd VLISSINGEN St 
2833 J G Hei t s , S tadionkade 100 hs, Am-
s t e i d a m nu afd AMSTERDAM, Bp 3660 
F M K a m p m a n , Sport laan 18, Amstelveen, 
nu afd AALSMEER St 3895 Th H Ware -
man , Ant Duyckst r 59, Den Haag, nu afd 
'S-GRAVENHAGE Nk 2171 G A Schr ik-
ke r Rijnmond 35, Katwijk nu afd KAT
W I J K 

Rectificaties Ab 4649 W van dei Giessen 
te H e n d i i k Ido Ambacht woont Meidoorn
s t r aa t 18 Gv 34 C A Steenbe igh , L v 
Leeuwens tevn 6, Vooibu ig moet zijn A W 
Steenberg Wt 1647 Mevi L Beckman-
Weei t s Mark t 10, Weert , moet zijn Mevi 
L Bechmann-Weerts, St 3521 A Wandei s, 
F de Hooghlaan 6 Soestdijk moet zijn 
H A Wanders 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr • G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-B, Rotterdam-4 

Jaarvergadering De eers tvolgende leden
vergader ing , zijnde de j aa rvergader ing , 
w o r d t gehouden op maandag 27 februar i a s 
te 20 uui in het Zalencent rum, DeUtsestraat 
33 te Rot te rdam Zaal open 19 3D u u r 

Agenda Opening, Notulen Ingekomen 
s tukken , Filatelistisch Nieuws Bes tuursme
dedel ingen Ballotage kandidaa t leden J a a i -
vers lag van de secietar is Financieel v e i -
slag van de penningmees te r . J aa rve r s l agen 
van de Afdelingen Aankoop, Bibl iotheek 
Keur ing Rondzendingen en Veiling Rappor t 
v a n de Raad van Toezicht Behandel ing van 
de Begrot ing vooi 1961 1) Bes tuu r sve ik i e -
zing 2), Verkiezing Raad van Toezicht 3) 
B e k e n d m a k i n g van de prijzen der Bijzondere 
Vei loting 1960 Verloting Rondvraag Slui
t ing 

1) Een afschrift van de begrot ing zal aan 
e lke vergader ingbezoeker ter hand wo iden 
gesteld 
2) Aan de beur t van af treden zijn de h e i e n 
Gillissen, Van der Heyden en Zwijnenbuig , 
die zich allen he ik iesbaa i stellen Opgave 
van event kandida ten schriftelijk aan de 
sec ie ta r i s , uiterlijk acht dagen voor de da
tum dei vergader ing 
3) A a n de b e u i t van aftreden zijn de h e i e n 
Lucard ie en Van Kooten 

Maart-vergadering De m a a r t - v e i g a d e i m g 
word t gehouden op maandag 27 m a a r t a s. 
in he t Zalencent rum 

Overige vergaderingen m 1961 m a a n d a 
gen 24/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10 27/11 
en 18/12 alle in he t Za lencen t rum 

Contributie 1981 De l e d e n v e i g a d e i m g 
heeft de cont r ibut ie voor 1961 vastgesteld op 
ƒ 6, —(juniorleden ƒ 5,—) Degenen die reeds 
ƒ 5,50 Ol ƒ 4,50 hebben betaald, word t ver 
zocht alsnog 50 cent over te schrijven op 
pos t reken ing 517293 t n v Rot te rdamsche 
Phi la te l is ten-Vereeniging Adm Contr ibut ie , 
Ro t t e rdam 21 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en in
leveren za terdag 15 30-16 30 uur , c lublokaal 
Noordsingel 101 

Afd Aankoop Correspondent ie aan G C. 
Tops, S tadhoudersweg 89 B, Rot te rdam 4; 
be ta l ingen op giro 574915 t n v Rotterd Phi l . 
Vereen , Afdeling Aankoop, Rot te rdam 4 

Laatste mededeling inzake de contributie 
voor 1961 De leden die hun cont r ibut ie 
voor he t j aa r 1961 (zie boven) nog niet vol
deden, wordt verzocht he t verschuldigde 
voor 1 m a a r t a s over te m a k e n op post
r eken ing 517293 t n v Rot te rdamsche Phi la-
te l is ten-Vereeniging Adm Contr ibut ie te 
R o t t e r d a m 21 Na deze da tum word t gedis
poneerd onder vei hoging met ƒ 1,— wegens 
incasso- en adminis t ra t iekosten 

Nieuwe leden 1553 C Baan, Mathenesser-
l aan 419 B, Ro t t e idam 6, 1554 M Blom, Pol 
de r l aan 51 B ,Rot terdam 25, 1555 J van den 
Engel , Noorde rhavenkade 130 C, Ro t t e rdam 
4; 1556 Mej . J . Fransen, Oostmaaslaan 107, 

Ro t t e idam 16, 1557 P de Gioot , lependaal 
75, Ro t t e rdam 24, 1558 L J Jacobs, Boeier-
s t i aa t 20 A, Ro t t e idam 7, 1559 E E Korll , 
Schiekade 43 A, Ro t t e idam 4, 1560 P C M 
van Lieshout, Govert F l inckplem 6, Maas
sluis 1561 C v d Linden, de Savornm Loh-
man laan 61 B, Rot te rdam 4, 1562 Mevi C 
E Lubbe Bakke i -F iedr lksz , 's-Gravendijk-
wal 11 B, Rot te rdam 3 1563 Mej M C 
Luijben, Schieweg 219 A, Rot terdam 4, 1564 
L R Rockenfeller, Mathenesserdijk 14 Rot
t e r d a m 7, 1565 J A Termaat , De Slinge 
420, Ro t t e rdam 23 1566 A C Voskamp, Van 
Nidecks t raa t 32 B, Rot te rdam 4 1567 W 
van der Wal, Kor t lands t raa t 43, K i impen 
ad IJssel 

Bedankt 444 W A Nootenboom, Rot ter 
dam 20 1285 L Schiereck, Rot te rdam 12, 
1442 L C Meijer, Schiedam 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 
„ A M E R S F O O R T " S e c r A C S n e e p , 
S n o u c k g e n s h e u v e l 16, A m e r s f o o r t T e l 
5067 

LedenbijeenkoTnsten l ede re 4e dinsdag 
van de maand m cale-rest ,,Van ouds de 
W a p e n i o e m ' , Ut rechtses t raa t 49 te Amers 
foort Aanvang 20 30 uur Onderl ing rui len 
vanaf 19 30 uui 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G 
„ D E P H I L A T E L I S T " . S e c r P W . 
W a p , H a a r l e m m e r m e e r s t r a a t 87-1 , A m 
s t e r d a m - W , t e l . 125103 

Zoals bekend, is er in februa i i 1961 slechts 
een bi jeenkomst en wel op dinsdag 21 fe-
b r u a i i a s 

In de maand m a a i t wo id t de LEDEN-
ve igade i ing (tevens jaarvergader ing) ge
houden op dinsdag 7, en de RUILavond op 
dinsdag 21 maar t 1961 

Nieuwe leden Alle in Het Maandblad van 
j a n u a i i j 1 gepubl iceeide kandidaa t leden 
zijn als lid aangenomen, a lsmede 928 H 
Visser Bilderdi jkkade 40-1, Amsterdam W 

Kandidaa t leden 939 Mevr A J Bergen-
Rust, Willem Beukelszs t iaa t 20-1, Amster
dam O, 122 W G F Bosch, Hendr ik de 
Keyser laan 12, HEEMSTEDE, 941 L v d 
Ende , 3e Oos te rparks t iaa t 198-1, Amster 
dam O, 938 A R V d Giaaf J i , Zaanen-
s t raa t 13, HAARLEM Nid 929 J Grond-
man , Uitei waardens t raa t 390, Amste rdam 
Z, 935 H H Oeverhaus Copernicusstraat 
17-1, Amste rdam O 932 L Pepei , Herrn 
v d Tuukhof 32-11, Ams te idam W, 942 L 
F Scholten, Gulden Winckelplantsoen 22-11, 
Ams te rdam W 931 A Stasse, Tolstraat 112-
I, A m s t e i d a m Z 936 C P van Waarden-
bu ig , woonark ,,Marco , Da Costakade t / o 
ni 52, Amste rdam W 

Bedanken ingetrokken (pei 31-12-60) 761 
G de Wolff 

Bedanken (per 31-12-60) 175 Mevr A 
Gios jean-Davelaar , 1038 A van Gelder 896 
G Boonstoppel 

N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
V A N P O S T S T U K K E N - E N P O S T 

S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S S e c r K 
E K ö n i g , D a h l l a s t r ^ a t 26, K o o g a a n 
d e Z a a n T e l 02980-62043 L e d e n a d m i 
n i s t r a t i e F A d e K l e r c k , L e k s t r a a t 
68 A m s t e r d a m - 1 0 T e l 020-796841 

Bijeenkomst 26 m a a i t 1961 te Utrecht 

S T I C H T I N G P H I L A T E L I S T E N K R I N G 
A M S T E R D A M S P A S e c r C B . 
M a a l m a n J E z n , P a r a m a r i b o p l e i n 2 3 -
b e l A m s t e r d a m , t e l 82517 

Bijeenkomsten 22 f e b r u a u a s jaarverga-
d e i m g 8 en 22 maar t a s societeitsavond 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G W E R K 
S P O O R A M S T E R D A M A f d F i l a t e l i e 
S e c r C. H Z a a l b e i g E s m o r e i t s t r a a t 
5 1 - I I I , A m s t e r d a m - W 2 

Alle bi jeenkomsten en ve igade i ingen wor
den als gewoonlijk gehouden in he t Ontspan
ningsgebouw op de Oos tenburge ig iach t 

Nieuwe leden K Muldei , Popul ie ien laan 
83, Zwanenburg , B C de Zwart , Sloter-
mee r l aan 185-11, Amste rdam W2, A W 
Maisman Kaninefa tenlaan 21, Apeldoorn, 
G Schagen, Ie At jehs t raa t 8-1, Amsterdam-O. 

A M S T E R D A M S E S P O R T V E R E N I G I N G 
„ S H E L L " a fd F i l a t e l i e S e c r : N 
J v a n D e i j c k , B a d h u i s w e g 3, A m s t e r 
d a m - N . , t e l e f o o n 6 1 1 1 1 

Bedanfct (per 31-1-61) J Goethar t , Heem
stede (per 1-1-61) P C Baa rdman , Oegst-
geest 

Nieuwe leden (per 1-1-61) C Latjes, 
Hooinses t i aa t 27, Amste idam N H Frede-
r iks Noorder Tuindorplaan 22 Overveen 
P H G V Kasteren, v Eeghenst raat 163 
Amste rdam Z (per 1-2-61) Mej E Veuge-
lers. Krammers t r aa t 16-III, Amste rdam Z, 
P L M Out, Geelvincksti aat 9, Cast i i -
cum 

V E R E N I G I N G , R O B A V E R " A f d F i l a 
t e l i e S e c r - p e n n J P d e B e s t , H o o g e -
w e g 6 9 - I I I , A m s t e r d a m - O ( W a t e r 
g r a a f s m e e r ) T e l 5 96 40 

Vaste da tum der bijeenkomsten ledeie 15e 
van de maand, tenzij deze op za terdag of 
zondag valt, dan op de eerst daai opvolgende 
werkdag 

Nieuw ltd (per 1-2-61) J H A Brand, 
Over toom 228-11, Amsterdam W 

Bedankt (pei 1-2-61) J Bioens Amste i -
d a m 

O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G 
S O C I A L E V E R Z E K E R I N G S B A N K 

A f d F i l a t e l i e S e c r W F H H o e t j e r , 
S l o t e r m e e r l a a n 167-11, A m s t e r d a m - W 2 
Nieuwe leden Th v Aalst, Bern Loder-
s t raa t 47-III, Amsterdam W2 Mevr M E 
v d Water -Landweer , Potgie ters t raa t 29-1, 
Ams te rdam Wl, J A S t rue i , Geesteiweg 
13, Uitgeest 

Bedankt (per 1-2-61) Mevr H Poeder-
bach, Ams te rdam 

P H I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
N D S M A m s t e r d a m S e c r T G 
B o o n , L e p e l a a r s t r a a t 2, L a n d s m e e r 

Contac tauonden 3 maar t , Saron 24 
maa r t , Modern, 14 april , Saron, 12 mei. Mo
dern 

Nieuwe leden 18 J A Knuppe Meteoren
singel 24, Ams te idam N, 24 A Onrust , P ie-
te r Nie lands t raa t 78-1, Amsterdam O, 27 J 
F Boermans , Fuuts t raa t 20, Landsmeer , 30 
M E Versteeg, Hoornsestraat 29, Amste i -
dam N, 36 A Bakker , Amstel 30-IV, Am-
s te idam C 

Bedankt 97 Th Kooyman 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I 
G I N G „ D E G L O B E " S e c r J . W . 
V o n k , M e s d a g l a a n 36, A r n h e m , t e l 
08300—26511 , l e d e n a d m i n i s t r a t i e J . G. 
O u w e n b r o e k , B r a n t s e n s t r a a t 24, A r n 
h e m 

Bijeenkomsten van de afdelingen (indien 
niet anders vei meld aanvang 20 uur) 

Afd Apeldoorn (seci D Huiskamp, Lan
geweg 54, Apeldoorn) maandag 13 m a a i t 
in Hotel De Passage, Arnhemseweg hoek 
Chopmlaan, Apeldoorn 

Afd Arnhem (secr G Leui jeunk van 
Goghs t iaa t 53 Ainhem) woensdag 1 maar t 
in het Volksumversi te i tsgebouw, Rijnstraat, 
A i n h e m Ruilavonden vrijdag 17 februar i 
en 17 maar t m het A B C -koffiehuis. Trans, 
A r n h e m (entree ƒ 0,25) 

Afd Doetinchem en O (seci P Veenhuy-
sen Dr Kuyper laan 18, Doetinchem) vri j 
dag 3 m a a r t m Hotel Groeskamp, Stat ions
plein, Doet inchem (aanvang 19 30 uur) 

Afd Ede-Wageningen (seci J W Sunder-
mann , Acacialaan 4, Ede) woensdag 15 
m a a r t m Gebouw ,,De Reehois t te Ede 
Fi lmavond te verzorgen dooi de Pe i s - en 
publici tei tsdienst van de P T T Vertoning 
van diveise films op filatelistisch gebied en 
van enige andere facetten van het P T T -
bedrijf Viije toegang voor alle leden met 
h u n huisgenoten en eventuele int roduces 
Leden van andere afdelingen zijn ook van 

' h a l t e welkom 
Afd Lobith (secr A W Hoogveld, p / a 

Binnenweg 21, Lobith-Tolkamer) donder
dag 23 februa i i (ruilavond) en donderdag 
9 m a a r t (vergadering) in Hotel Stokman, 
Lobi th . 
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Afd Nijmegen (seer A M Vleggaar, 
Oude Molenweg 240, Nijmegen) viijdag 3 
maart m Hotel De Roemei, Heitogstraat, 
Nijmegen 

Afd Oosteibeek en O (seci W J P. 
Gros, Ottoweg 13, Heelsum) maandag 13 
maart in Hotel Dreijeiooid, Oosteibeek 

Afd Velp (secr Mw W W J S Wijl-
huizen-Biaakman, Rozendaalselaan 2, Velp). 
zaterdag 25 februaii m Verenigingsgebouw 
Het Gentium, Rozendaalselaan, Velp (aan
vang 19,45 uur) 

Afd Winterswijk en O (seci J B Vei-
heyen, Meidoornsti aat 44, Winteiswijk) 
maandag 6 maart in Hotel De Klomp, Win
terswijk 

Afd Zutphon (seci H Rouwenhorst, Cort 
V d Lindenstraat 1, Zutphen) vrijdag 3 
maart in Casino-zaal, Zutphen Vooijaars-
veigadeiing Agenda wordt nog aan de le
den toegezonden 

NIEUWE LEDEN 
Afd Apeldoorn 1376 M R Blom, Meei-

velderweg 26, Nieuw MiUigen, post Garde-
ren, 1377 J H C C Engelhart, Mgi No-
lensstraat 15, Apeldoorn 

Afd Amhem 360 G A H Boender, 
Spechtstraat 19 Arnhem 1392 A Degen, 
Kerkstraat 2, Ainhem 1393 C G J van 
Empel, Anjelierstiaat 4, Arnhem 1394 L de 
Jonge, Julianalaan 38 Ainhem 1395 M 
Küsters, Spei wei sti aat 38 Ainhem, 1396 H 
J van t Wout, Cort v d Lindenlaan 9-IV, 
Ainhem, 1397 W H G Wijlhuizen, J P. 
Heijestraat 59, Arnhem 

Afd Barneveld en O 1415 T van Dijk, 
Wesselseweg 9, Barneveld 

Afd Doetmchem en O 1349 B P Bos, 
LIJ stel beslaan 34, Doetmchem 

Afd Ede-Wagemngen 449 M H Niesen, 
Simon Stevinkazerne, Arnhemseweg 122, 
Ede, 450 H W Kolster, Edeseweg 25a, Ben-
nekom 

Afd Nijmegen 136 J W J Hamilton, 
Berg en Dalseweg 3, Nijmegen, 771 G J. 
M A Muller, Berg en Dalseweg 135, Nij
megen 

Afd Velp 375 W Vuisting, Pension ,,Beu-
kenho£", Rozendaalselaan 32, Velp (Gld) 

Afd Winterswijk en O 1017 Ph Maas, 
Nieuwestraat 4, Groenlo, 1370 G C Dijkers, 
Meddo D 152, Winterswijk 

Afd Zutphen 246 J Overwatei, Molen-
giacht 31, Zutphen, 248 H L Gioeneveld, 
Schimmelpennincklaan 29A, Zutphen, 1008 
G Addink, Valkstraat 15, Zutphen 

Afgevoeld 
Afd Velp 694 J A Madsen, 1100 J C 

Kats 
Mededelingen 
Voorjaaisvergadermg Deze woidt gehou

den op 25 maart a s in café-rest Riche-
National, Nieuwe Plein te Arnhem Aanvang 
15 uur Voor nadere bijzonderheden wordt 
naar het eerstvolgende Mededelingenblad 
verwezen 

Internationale ruildag Deze wordt gehou
den op zondag 16 april m Hotel Erica te Berg 
en Dal 

POSTZEGELVERENIGING „ASSEN". 
Wnd secr J de Pauw, Oosterhouts t raa t 
57, Assen 
Nievwe leden 43 A H Nagel, Dennen
weg 33-A, Assen, 45 H Groote, Steginga-
weg 2, Oosterwolde, 46 R Blaauwwiekel, 
Driestellmgerweg 37, Oosterwolde 33 F W 
Koke, woonark .Albatios", Vaait N Z , As
sen 

Bedankt (per 1-1-61) 37 Mevi Hansen, 
Emmen 106 J Rabs, Eext, 7 G Jansen, 
Gasseltei nijeveen 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN" Secr Ir G W van der 
Laan, Wilhelminalaan 4, Baarn 

Bijeenkomst ledeie 3e maandag van de 
maand m hotel ,,Promenade ' te Baarn 

Nieuwe leden (per 1-1-61) W Schutte, 
Eemnesserweg 84, Baarn H van Hoogda-
lem, 14 Russlyn Flats, 47 St Andiewstreet, 
Durban, Z -Afi ika (pei 1-2-61) J t Lam, 
Torenlaan 21 Baarn H Leusink, Faas 
Eliaslaan 5-B, Baarn, H v Lieshout, Vaart
weg 25, Hilversum, J C Paans, Steinlaan 
2, Baarn A P J van Rossum, Wilhelmina
laan 4-B, Baain Mevr ten Seldam, Dra-
kenbuigeiweg 97 Baarn, (pei 1-1-61) J. 
Dijkhuizen, Veldheimweg 5, Baarn, E Dijk
huizen Eemstraat 1, Baarn 

Bedankt (per 1-1-61) J M de Koning, 
Baain F Th Roeten, Bussum, A Schuur
man, Wijhe, J H Koot, Z -Afrika Mej 
Benjamins Nw Guinea 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" Secr A de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Nieuwe leden 172 J Nuyten, St Antonius-
straat 12, Bergen op Zoom 173 M A de 
Waal, St Coineliusstiaat n, Steenbeigen 

Bedankt 43 J v d Heuvel 103 P Se-
biegts beiden Beigen op Zoom 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J Jansen, Acacialaan 50, Bever 
wijk Tel 02510—5601 

Bijeenkomsten 13 en 27 maait Zie tevens 
het januarinummer 

BedanJcf (per 1-1-61) 38 M H de Wolf; 
71 C V d Molen 75 A Baljeu, 91 S P. 
Schellevis 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum Secr H W Kohl 
Piersonlaan 4, Naarden, tel 16870 

Veigaderingen ledeie 2e maandag van 
de maand in Cafe-Rest De Haimonie", 
Bimklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur n m. 
Echtei niet m de maanden juli en augustus 

Rmlbems ledere zateidagmiddag bij het 
postkantooi vooi alle Gooise filatelisten 

Nieuwe leden 98 A J Leyenhoist 100 
J W Nieuwenhuizen, beiden te Bussum 

Kandidaatleden Zi H Dekkeis, Loienz-
weg 81 W J Bilderbeek, Esther de Boer 
van Rijklaan 3 A Otten, Biinklaan 116 Th. 
Boeyen, Meulewiekenlaan 14 A Nienhuys, 
van Galenlaan 27, A Z H Klippel, P M. 
R Versteeghstiaat 83, P Adriaanse, Be-
rensteineilaan 36, allen te Bussum, A M. 
Sarens, Jan van Stadelaarstiaat 14, Koi ten-
hoef 

Bedankt 70 J A de Leeuw 84 L A J. 
Cleicx, belden te Bussum 28 W Schaap, 
Amsterdam 

Contributie De leden worden veizocht 
hun conti ibutie over 1961 a ƒ 7,50 te stoiten 
of ovei te schrijven op postrekening 349300 
t n v de penningmeester v d Veizamelaar 
te Naarden Na 1 maart a s wordt gedispo
neerd, verhoogd met incassokosten 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„COEVORDEN EN OMSTREKEN". 

Secr J H Prenger , Troels t ra laan 55, 
Coevorden 

Nieuwe leden 42 H A Steenwijk, Dios-
tenstraat 120, 43 A Lohuis, Kasteel 2 44 
K Vreede, Linthorst Homanlaan 3, 46 K. 
O Ernst, Linthoist Homan 3, allen te Coe
vorden, 45 J E Callenfels, Hoofdweg 73, 
De Krim 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr.: 
J C ter Kuile, v Leeuwenhoeksingel 
5, Delft 

Nieuwe leden 190 F H M Trompert, 
B H Heldtlaan 115, Rijswijk, 207 J A Vis-
sei, Bilderdijklaan 59, Rijswijk, 210 A Duk-
ker, Esdooinlaan 10, 217 H J Kranenborg, 
Kon Emmalaan 134, 221 J W Mouthaan, 
P Heinstraat 58, 228 J Spuybroek, Ver-
meeistiaat 36, 235 D Hooykaas, Frans 
V d Puttestiaat 4 236 J van der Houwen, 
Westplantsoen 116 allen te Delft 

Bedankt 10 H S Ems, Delft 44 J C. 
V Beersum, Zaandam, 111 L Sauerbier, 
Rotterdam 148 C Klem, Vooiburg, 234 J. 
Kooymans, Delft 241 B Moor, Ryswijk, 288 
Ch El as Delft 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A de Wit, Wülems t i aa t 50, Dordrecht . 

Huishoudelijke vei gadering tevens Ruil
en Koopavond iedere 2e woensdag van de 
maand in het C J M V -gebouw Burg de 
Raadtsingel te Doidrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en plaats, van 19-20 
uur. 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING , DE POSTJAGER" Secr • 
A L Blonk Willem de Ri ikest raat 39, 
Dordrecht 
Ledenveigadeiing viydag 3 maait 1961 
in gebouw ,,Amencain", Groenmaikt 53, 
Doidiecht Aanvang 19 30 uui 

Confactauond viijdag 17 maart 1961 zelf
de plaats en tijd 

Nieuwe leden L J Musch, Isaac Sweers-
sti aat 66 D w Stevens, Isaac Sweersstraat 
52 beiden te Dordiecht 

Kandidaatleden J Vogel Jzn Pietei de 
Hooghstiaat 33, Doidiecht A Schot Dr 
Boutenstiaat 25 Zwijndrecht 

Bedankt Mevi J Boers-v Tilboig, Dor-
diecht 

POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN" Secr A Otter, H a n d w e i k e r s -
zijde 127, Drachten 
Bestuur Op de j 1 gehouden jaaivei gade-
ring is het Bestuui als volgt samengesteld" 
W Diepenheim, vooizitter, A Otter, secre
taris, W Bos, penningmeestei, B Looijen-
ga alg adj , p J Vissei, londzendcom.; 
F S Brumsma, penningm rondzendveik ; 
J C Coehooin sectiehfd S de Jong, sec-
tiehfd , W van Althuis, vertegenw afd 
Heeienveen Als secr van de afd Heeren
veen treedt thans op A J v d Werf, Hee-
renwal 110 Heerenveen 

Bijeenkomsten 
P V Drachten 6 en 27 maart a s in Ho

tel ,De Phoenix", Noorderbuurt te Di ach
ten aanvang 8 uur n m 

P V Heerenveen 1 en 22 maart a s m 
de bovenzaal van „De Witte Bioscoop te 
Heerenveen aanvang 8 uur n m 

Nieuw hd D T E V d Ploeg, Sneek 
Kandidaatleden 97 G van der Kooij, Lek-

kumerweg 59, Leeuwarden, H W de Ruij-
tei. Schrijnwerkersweg 25, D Bemtema, 
Zuiderbuurt 13, beiden te Drachten 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr J. J. H A. Dolhein, Petrus 
Dondersstraat 100, Eindhoven. TeL 
10615 

Vergadering Elke eerste woensdag van 
de maand waarvan convocatie wordt toege
zonden 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING Secr . F. C Kuijken, Lupinalaan 
7, Son (NBr.). 
Vergadering ledere eerste maandag van 
de maand m de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven Aanvang 8 
uur n m 

Nieuwe leden 403 H Chel Jr , 25 T J J. 
Schneider, 32 J A v Breemen, 41 J Ver
meulen, 91 H R Hoogerburg, 107 W Hart
man, 300 J Buidel, Molenkampsweg 3, 301 
D T Visser, Is v Hoornbeekstraat 1, 305 
W Th Fneberger Jr , Walstraat 1-A, 307 
C de Waard, Beethovenlaan 202, 309 A. 
Remmers, v Ittersumstraat 40, 310 F J 
Groenhof, Warmoesstraat 30, te Zwolle 

Kandidaatleden H M v d Bogaert, 
Heksenkruidlaan 35, R E Kort, Chrysan
tenstraat 30, beiden te Eindhoven, J. de 
Lange, Emmalaan 2, Geldrop 

Bedankt 303 C A Weggeman, Zwolle 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr-Penn.: W. E. J. 
Aeijelts Averink, Mm Treubstraat 18, 
Enschede. 

Vergadering elke 2e woensdag van de 
maand in Rest „de Vluchte", Oldenzaalse-
straat 153, Enschede Aanvang 20 uur. 

Nieuwe leden A de Vries, Marathonstr. 
25, W de Vries, Marathonstraat 25, beiden 
te Enschede, A J de Geest, Campbellweg 
118, Nijverdal 

Bedankt G Witteveen, W Nobbe; beiden 
te Enschede, G J. Schotteldreyer, Glaner-
brug 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
Geleen Secr J Kentgens, BoUenstr. 
7, Geleen 

Afd Geleen Vergadering in „'t Road-
hoes". Markt, Geleen. 
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In de op 8 jan j 1. gehouden jaarverga
dering werden de voorzitter, Ir Schlosser, 
de penningmeester, de heer Faust, en be
stuurslid de heer Matthey. wederom herko
zen. 

Afd Sittard Vergadering in ,,Schtad Zit-
terd", Markt, Sittard. Agenda wordt per 
convocatie toegezonden. 

Afd. Kerkrade- Vergadering 2e zaterdag 
van üe maand in het Pationaatsgebouw te 
Bleyerheide. 

Nieuwe leden J Scheren, Maaistraat 10, 
Terwinselen, M. J. Bosch, Holzbroekstraat 
1, Spekholzerheide, H. Orbous, Schleiden-
straat 180, Kerkrade. 

Afgevoerd F. J Penders; F. Bitter, bel
den Kerkrade. 

Afd Vaals. Vergadering wordt pei convo
catie bekendgemaakt. 

Nieuwe leden Th. Larik, Maastiichter-
laan 121, K. Herzog, Lemierserberg 29; 
belden te Vaals 

POSTZEGELVERENIGING GORIN-
CHEM & OMSTREKEN. Secr.: A. v. d. 
Vliet, Jagers laan 22, Gormchem. 

Nieuwe leden (per 1-1-61) J. v. d. Wiel, 
Laantje 89 te Gormchem; (per 1-2-61) Bus-
scher, Westwagenstraat 85, Gorinchem. 

Bedankt Schouwenburg, Gorinchem; Har
dan, Giessendam. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA". Secr.: J . 
Leeflang, Louise de Colignystraat 76, 
Gouda. 

Bedankt L. Schoenmaker, Waddinxveen, 
K. Vis, Gouda. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING" , 
' s -Gravenhage . Secr.: K. Kouwenberg , 
Thorbeckelaan 238, Den Haag. P e n n i n g 
mees ter : P. Krabbendam, Oosteinde 185, 
Voorburg. Tel. 77.97.48, postgiro 549032. 

Nieuwe leden- 80 R. Gravemaker, Laan 
van Meerdervoort 216, Den Haag, 94 J. de 
Vries, Hoflandplein 13, Den Haag; 188 J. 
van Leeuwen, Rijswijkseplein 25-26, Den 
Haag. 

Bedankt 155 P. Moen, Den Haag. 
AƒJ;oeren. 114 A. E. Haack, Den Haag. 
Bijeenkomsten m de maand maart op 

maandag 6 en maandag 20. 
ONTSPANNINGSVERENIGING 

SHELL, ' s -Gravenhage. Afd. Postzegel-
club. Secr.: A. C. M. van Overeem, 
Postzegelclub O.V.S., Postbus 162, Den 
Haag. 

Nieuwe leden- 55 M Knoppert, Aart v. d. 
Leeuwkade 147, 58 H. B. Wildenbuig, Jan 
Mulderstraat 125; beiden Vooiburg; 71 J. G. 
Breekveldt, de Moucheronstiaat 43, 78 E R. 
Edwards, Sportlaan 274, beiden Den Haag; 
69 J. Th J. Zandvliet, Kon. Juhanalaan 20, 
Voorburg; 80 Mej M M. Jacobs, Apel-
doornselaan 185, Den Haag; 100 B. Th. de 
Bruin, Pr. Bernhardlaan 46, Bergen N.H.; 
121 H. L. I. M. Schellart, Nobellaan 7, Heem
stede; 114 B G. MoU, Populierlaan 115, Rijs
wijk; 52 R. A. W. van Rijn, Muurbloemweg 
123, Den Haag. 

Bedankt- 154 A. J. Elshove; 95 G. de 
Weerd; 9 H. W. O. de Bruyn; 138 P. v. d. 
Berg. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J . C. Scheffer, 
Ri jkss t raatweg 245, Haren (Gr.), teL: 
05900—45436. 

Nieuwe leden. De kandidaatleden gemeld 
in Maandblad nr. 12/1960. 

Kandidaatleden 3 R. Beumer, Westerse 
Drift 92, Haren (Gn); 302 F. Hoekstra, Sa
natorium ,,Violetta", Heerenveen, 304 P. 
Fopma, Jacobstraat 10, Groningen, 303 
Mevr. A. T. Dobbenga-Kruismeijer, Noor-
derbuitensingel 38, Groningen, 307 J. F. 
Wempe, Lmdenstraat 34, IJmuiden; 308 P. 
ten Cate, Zuiderstraat 120, Sappemeer, 309 
H. Huizinga, Akerkhof 18, Groningen; 310 
Mevr. A. P. Glas-Hofman, „Landlust", Lop-
persum. 

Vergaderingen: Zie maandblad nr. 1. 
Lezingen- 20 februari, de heer Cohen over 

wat de laatste zegels van Israel te zeggen 
hebben. 20 maart, de heer Dijkema over de 
eerste zegels van Curagao. 

Contributie 1961 Bediag ƒ7,50. Verzoeke 
te voldoen op giro 852363 t.n.v. de penning
meester Philatelisten Vereniging ,,Gronin
gen". Indien op 1 maart as de contributie 
niet voldaan is wordt hierover per bank-
incasso beschikt. 

NEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I 
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haar lem. Secr.: M. 
W V. d. Koog, Leidsevaar tweg 129, 
Heemstede 

Kandidaatleden 37 A A Goossens, Maas-
laan 12, Heemstede, 42 C. J. Koek, Mr. A. 
Baion Mackaystraat 5, Heemstede, 46 J de 
Gioot, Frans Halsstraat 53 zwart, Haarlem; 
50 A. Boerma, Bionsteeweg 86, Heemstede; 
67 Mej. G. A Neuteboom, Judith Leyster-
straat 42 Haarlem, 71 V. Dobrovolsky, Ka-
rel Doormanlaan 100, Haarlem; 73 Joh G. 
Voorn Jr , Rijksstraatweg 829-III, Haarlem; 
83 B G. Langeveld Jr., Bankastraat 10, 
Haai lern; 197 H. M. Vellinga, v. 't Hoffstr. 
104, Haarlem. 

Overleden 96 W. F. v. d. Vlugt, Haarlem. 
Bedankt per 1-1-61- 320 Mevr. A. Lange-

veld-Gude, Epe Gld 
AlgeTnene vergadering Donderdagavond, 

8 uur, 23 februari a s , Aula A. H. Gerhard-
school, ingang poort Raaks. 

Dringend aller medewerking gevraagd! 
Onze penningmeester 7al het in ons Jubi
leumjaar extra druk hebben. Bespaait hem 
overbodig werk dooi m ieder geval voor 
1 maart as. uw contributie 1961/G2 ad f7,— 
te voldoen. Postrekening 245576 ten name 
van ,,Penningmeester O H v.Z., Haarlem". 
BIJ voorbaat dank! 

Vijftigjarig bestaan Ter gelegenheid van 
dit feit zal op 6 mei a s van 3 tot 16 30 
uur een receptie worden gehouden bij Cafe-
Restaurant Brinkmann, Grote Maikt, Haar
lem. Te zelfder plaats en datum woidt 
van 8 tot 12 uur een Jubileumavond geoiga-
niseeid. 

POSTZEGELVERENIGING ,.HEER
LEN". Secr.: C. van Dishceck, L in t -
jenss t raa t 21, Heerlen. 

Kandidaatleden. J. E. Heineken, Ulpia-
nusstraat 26, Heerlen; R. D. Nijwenig, Anth. 
Fokkerstraat 27, Heerlen; L. Jung, Cein
tuurstraat 23, Schaesberg, J. A. H Russell, 
Officers Mess R.A.F. Hospital, Wegbei g, 
Mönchen Gladbach, Rheindahlen 2, J. M. 
F. Bessems, Parallelweg 52, Wylre. 

Bedankt als lid. 25 D. van Slee, Heerlen; 
75 J Rugl, Heerlerheide. 

Bijeenkomst Eerstvolgende bijeenkomst 
dinsdag 8 maart 1961. Wederom zal een 
kleine clubtentoonstelling worden gehouden 
met eigen ontworpen waarderingssysteem. 
Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uui. 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder. Secr.: A. P. Vlam, Van 
Galenstr . 70, Den Helder. 

Nieuwe leden (per 1-2-61) H de Rooy, 
Binnenhaven 111, Den Heldei, G P Beik-
houwer. Singel 99, Den Helder. 

Bedankt (per 1-1-61) W. Meurs, A. Mu-
zerie; beiden te Den Helder. 

Verzocht wordt de contributie over het Ie 
halfjaar 1961 — voor zover deze nog niet 
werd voldaan — ten spoedigste te voldoen 
aan de penningmeester (bij voorkeur door 
storting of overschrijving op postrekening 
335511, ten name van de Penningmeester 
van de Postzegelvereeniging Helder, Java-
straat 139 te Den Helder). 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats 
op woensdag 15 februari 1961, te 19 30 uur, 
in café Postbrug, Koningsplein, alhier. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND". Secr.: P. J. 
V. d. List, P lesmanlaan 1, Helmond. 

Nieuw lid. (per 1-1-61) W. v. d. Water, 
Norbertijnenstraat 26, Helmond. 

Bedankt (per 1-1-61) B. G. Ruitenbeek; 
W. V d. Ven; beiden Helmond. 

' s -HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: Mr. H. J . Bernsen, 
Aar t sher togenlaan 275, Den Bosch. 

Jaarvergadering: (in verband met carna
val) woensdag 22 februari a.s. te 8 uur n.m. 
in Hotel Central, Markt, Den Bosch. 

Nieuwe leden Zie kandidaatleden in het 
januarinummer. 

Kandidaatleden- H Hoevenaars, Milrooy-
seweg 95, Berlicum (NBr); R. A. Sleeuw, 
Sliffertsestraat 31, Eindhoven. Afd. Waal
wijk e o.: J. J. Koch, Ev. v. Gochstraat 13, 
C. Kuis, Breestraat 7, P Bruysten, Heipt-
sestraat 12; Mej. M. Pierot, Botermarkt 19; 
Zr. A. Maters, Putterstraat 40, allen te 
Heusden en J. Laban, Schotsestraat 7, Waal
wijk. 

Afgevoerd A. IJsseldijk, Waalwijk en P. 
Hagemans, Den Bosch. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: 
G. M. Minnema, Boerhaavelaan 41, Lei 
den. 

Vergadering op woensdag 22 februari 1961, 
's avonds te 8 uur precies in de bovenzaal 
van Café-Rest. ,,Zomerzorg", Stationsweg 
35, te Leiden (zij-ingang). 

Gewone agenda benevens veiling, verlo
ting en ruilen 

Nieuwe leden 401 W Veenman; 436 A. 
M Schuur, 281 M D. J. du Prie; 344 N H. 
Bink, allen te Leiden, 234 J. J de Vries; 
354 F. W. Veltman, beiden te Voorschoten. 

Kandidaatleden 273 J. Fianse, Herman 
Gorterstraat 8; 283 Th. van Leeuwen So-
phiastraat 14; 310 J. AA. van Biezen, Diui-
venstiaat 32, allen te Leiden 

Nagekomen bedanken (wegens vertrek) 
273 T G. Tan, Tilburg, 283 J. Bloot, Leiden; 
310 E. V. d. Pompe, Leiden. 

Volgende vergadering op woensdag 22 
maart. 

Ruil- en Beursavond ledere 2de vrijdag 
van de maand in Zomerzoig 

Jeugdafd - ledere 2de dondeidag van de 
maand in Huize Over 't Hoff, Gerecht 10, 
Leiden. 

Als veilighouder treedt vanaf 1 jan. op 
de heer A. Ouwehand, AntiUenstraat 156, 
Leiden. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: J . Hack, 
Wolfstraat 10, Maastricht. 

Eerstvolgende bijeenkomsten 6 maart 
Beursavond, 20 maait ledenvergadering, 
beiden om 20 00 uur m Restaurant ,,In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht; H 
maart Openluchtbeurs, Vrijthof, Maastricht 
van 14.30 tot 16 30 uur. 

POSTZEGELVERENIGING „GROOT
VELDHOVEN". Wnd.secr.: M. Su the r 
land, Draaiboomstraat 32, Meerveld
hoven. 

ledere 2e maandag van de maand ruil-
avond in het Buurthuis Den E'kker. 

Bedankt. J. Vermeulen, Eindhoven. 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Secr.: J. C. Jochems, Hobbema-
s t r aa t 4, Roosendaal. 

Bestuur Op de jaarvergadering werd het 
bestuur als volgt samengesteld: M v. d. 
Ende, voorzitter, H. Wouters, penningm ; 
J C. Jochems, secr.; B. v. Merrienboer, 
comm. 

JVjeuiue leden- (per 1-1-61) C. de Wolf, 
Neerstraat 2; P. Ribbens, Dorpsstraat 85; 
J Crul, Irenestraat 8; L. v. Hassel, Kerk-
stiaat 79; M. den Ouden, Kerkstraat 85, A. 
Paantjens, Rijfersweg 4; P. v. d. Bosch, 
Offerstraat 7-A; Mej. A. v. Unen, Rijfers
weg J12; allen te Oud-Gastel; P. Musters, 
Zuid Langeweg 12, p . Ernest, Noordzeedijk 
57; belden te Stampersgat; G. N. v. Aalst, 
Turfhoofd 3, Oudenbosch. 

Bedankt Mevr. Lockefeer, Roosendaal. 
Vergadering woensdag 15 februari 1961 

te 20 uur in hotel Lockefeer, Markt te Roo
sendaal 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. J . Feenst ra , Dorps
s t r aa t 2, Capelle a.d. IJssel. 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van elke maand 
m het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam. 
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ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL, Afd Filatelie. 
Secr A Keemink, Sweelinckstr . 209-b, 
Vlaa rdmgen 

Nieuwe leden 53 A. Groen, J v Arkel-
stiaat 28, Vlaardmgen, 105 L v d Polder, 
Bahreinstraat 3-A, 125 A Sas, Abadanstraat 
2-B, beiden te Hoogvliet, 130 C Stolk, Ban-
kasingel 38, Vlaardmgen 

Bedankt 53 J H Bom, Hoogvliet, 105 K. 
H V d Graaf, 125 A Maasbommel, beiden 
Rotterdam 130 A Lor, Vlaardmgen, 131 A. 
de J<mg, Hoogvliet 148 J J Zandwijk, 
Vlaardmgen 176 P J J v Helvoort, Spi]-
kenisse, 182 D Mathysen, Hoogvliet 

UNILEVER POSTZEGELCLUB. Secr.: 
J. Henneveld, v Hogendorplaan 75-C, 
Vlaardmgen 

Nieuw hd (per 1-1-61) H Markus, Ga-
brielstraat 17, Arnhem 

Bedankt (per 1-1-61) G. de Bruyn, A. 
v d Lee, beiden te Oss 

DE POSTZEGEL Phi la te l i s ten-veren i -
gmg voor personeel ^n dienst van de 
Rot terdamsche Droogdok Maatschappi j 
en Scheepsbouw Mij „Nieuwe Wate r 
weg". Secr : P. J V Drongelen, Oude -
dijk 177, Rotterdam-16 

Nieuwe leden B 16 B Zwijnenburg, Al-
btegt Engelmanstraat 71, Rotterdam-7, B 17 
C de Boon, v Malsenstraat 7, Rotterdam 

Bijeenkomsten 2e maandag v d maand 
in het Militair Tehuis, Schiedamsesmgel 175, 
Rotterdam 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr: P. Vons, Brederood-
seweg 100, Santpoort-Z 

Kandidaatleden A v d Werff, Molenstr. 
8, Santpoort-dorp, A N P Raap, Papen-
burghlaan 8, Santpoort, C v Honk, Midden
dorpstraat 3, Velsen-Zuid 

Afgevoerd 73 H v Broekhuizen, 125 J. 
A v Es, 154 J A Prantl-Engberts, allen 
te Haarlem 

Bijeenkomsten Deze worden alle gehou
den in het Jeugdhuis der Ned Herv kerk 
te Santpoort-dorp, Burg Enschedélaan 67, 
en wel op dinsdag 28 februari en vrijdag 
10 maart 1961 Aanvang 8 uur n m 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr A. 
V. d. Bosch, Noordvestsingel 59, Schie
dam. 

Nieuw lid J. Brakxhoofde, Mathenesser-
dijk 413. Rotterdam 

POSTZEGELVERENIGING 
ZEEUWSCH-VLAANDEREN, Te rneu -
zen Secr • I r W D G Toorenman, 
Herengrach t IA, Terneuzen 

Vergadering in 1961, 15 maart, 12 april 
en 10 juni, veranderingen voorbehouden 

Nieuwe leden (per 1-1-61) 7 F Tollenaar, 
Donze Visserstraat 114, 8 Mevr M S Wijne, 
Jacob Catsstraat 19, beiden te Terneuzen, 
11 Me] J Kuijpers, Groene Dijk 51, Kloos-
terzande 

VERENIGIN GVAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr • H. 
A M Meeuwsen, Mehs Stokest raat 45, 
Ti lburg 

Vergadering ledere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvel 28, Tilburg 

Nieuwe leden Mevr A van Bavel, St. 
Josephstraat 87 Mej Ans Broeders, Groes-
emdstraat 37, Frans de Bruin, St Jossph-
stiaat 14, allen te Tilburg 

Bedankt C Baart, J Blokken G H J. 
Claasen, J Goering, J Lefeber, E Smitsj 
A P A Vuijsters, allen te Tilburg, p Jans
sen, Dongen 

POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN" Secr I r J . 
D Neuteboom, E E Stolperlaan 24, 
Veendam 

Nieuwe leden de kandidaatleden opgeno
men in het januarinummer 

Kandidaatleden D v d Heide, Heems
kerkstraat 16, H. B H. Peper, Burg Bos-
soherstraat 60, H Jongman, Heemsterkstr. 
82, allen te Veendam 

Bijeenkomsten Jaarverg op woensdag 15 
febr 1961, gewone bijeenkomst woensdag 
15 maart 1961, beide m sociëteit Veenlust. 
Aanvang 8 uur n m. 

POSTZEGELVERENIGING „VLISSIN-
GEN". Secr : J . F . Bast iaanse, Nadors t -
weg 1-d, Middelburg. 

Nieuw lid G K de Waardt, Ter Hoge-
straat 10, Middelburg 

Bedankt A C den Boer, Middelburg 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr W van der Worp, Starrenburg-
laan 70, Wassenaar. 

De aandacht Vvordt gevestigd op het gewij
zigde secretariaat 

Nieuwe leden E van Genk, Prinses Ma-
rielaan 1-A, A de Jong, Rijksstraatweg 258, 
Mr A M Reyntjes, Waldeck Pyrmontlaan 
1 (1 p V zijn vader), allen te Wassenaar 

Bedankt H w Beumer, Den Haag, J 
Reyntjes Mevr Seters, Mej J Th Spoor, 
J H Stoik, F W J Stuiver, allen te Was
senaar 

Vergadering ledere 2e donderdag van de 
maand m cafe-rest ,,De Deyl", hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN" Secr • A W Ebrecht , 
Oude Amersfoortseweg 116, Hi lversum 

Nieuwe leden 749 J F Suyver Jr , 750 
H Ph Callenfels, 751 H A Mast, 752 Th 
A A M Kannegieter, 753 H Visser, 754 
C Petrus, 755 Mej M Carlee, 207 H. H. 
Bosch 

Kandtdaatleden 756 Zr J Th Witholt, 
Waldecklaan 37, 757 S Drukker, Jacob Cats
straat 40, 758 J Staal, Laienseweg 79, 759 
M B J ter Haar, Comes Olenstraat 30, 
760 W A Winkelaar, Oude Eemnesserstr. 
5 allen te Hilversum 

Overleden 498 C Schaaf, Hilversum 
Bedankt 561 W Wolfrat, 539 G Bessels, 

719 Ch Ch Persijn, 701 J G BahnmuUer, 
allen te Hilversum, 569 D E J Nolten, La
ren 

Vergadenngen 16 februari en 16 maart 1961 
Ruilbeurs ledere zaterdagmiddag van 

14 00-17 00 uur Alle bijeenkomsten worden 
gehouden m de Openbare Leeszaal te Hil
versum 

Contributie Bij besluit van de Jaarver
gadering werd de contributie verhoogd van 
ƒ 6,— tot ƒ 7,— per jaar Wilt u hiervan 
goede nota nemen' Indien u vóór 1 april 
a s betaalt, bespaart u zich ƒ 1,— innings-
kosten' Postiekening 36 06 55 

Bi] het Maandblad heeft zich als 
66ste vereniging aangesloten de Fi
latelisten Vereniging ,,Nederlands 
Nieuw-Guinea" te Hollandia aldaar, 
met 182 leden Secretaris is de heer 
F Bender, Postbus 22 te Hollandia 
(Ned Nw -Guinea) 

IN FRANKRIJK I 18.40: Télé-PhUatélie 

Onder de titel Telé-Philatélie is de Franse televisie op 
25 januari te 18 40 begonnen met een veertiendaagse fila-
telistische actualiteiten-rubriek, verzorgd door Jacqueline 
Caurat, met deskundig advies van Lucien Berthelot van 
de Academie frangaise de Philatelie en voorzitter van de 
Federation des Societes philateliques frangaises, die 35 000 
leden heeft, een duizendste deel van alle gevorderde fila
telisten ter wereld Er zijn in Frankrijk 300 000 erkende 
verzamelaars, die bediend worden door ongeveer duizend 
handelaars. 

In 1860 begon in de Tuilerieen een postzegelbeurs, die 
m 1920 verhuisde naar Carre Marigny, waar ze nog steeds 
te vmden is. De eerste postzegelveiling dateert van 29 de
cember 1865 in het bekende veilinggebouw m Hotel Drouot, 
waar voor de filatelie een aparte zaal is gereserveerd. 
Deze wetenswaardigheden staan m een inleidend artikel 
in het Franse televisieblad Telé'61/Sept Jours, nr. 44 van 
21 januan j 1. 

Eerste programma 
Het eerste programma bracht een reportage uit het ate

lier van de tekenaar Jean Cocteau, lid van de Academie 
frangaise, die in een vraaggesprek vertelde hoe hij ge
komen was tot het ontwerp voor de eerste nieuwe Marian-
nezegel van O 20 NF 

De minister voor PTT, Maurice Bokanowsky, zette in 
een interview de redenen uiteen waarom hij verscheidene 
kunstenaars opdracht heeft gegeven nieuwe ontwerpen te 
maken voor Franse zegels Verder zag men een schetsje 
over Rowland Hill, die in 1840 de postzegel uitvond, een 
voorloper in de vorm van een Assyrisch kleitabletje en 
een brief met betaald antwoord (rotula). 

In de volgende uitzendingen wordt nog meer geboden 
over de geschiedenis der filatelie, anekdotes uit de fila-
talistische historie, bezoeken aan beroemde collecties, 
vraaggesprekken met allerlei mensen langs de weg die 
de postzegel gaat van de tekentafel tot in de brievenbus en 
tenslotte komt er een filatelistische wedstrijd met vele 
prijzen. 1' Echo de la Trimbrologie is er enthousiast over. 
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Wederom gingen wij een stapje verder in het vervolmaken van onze 

ZlCHTZl 
Van nu af betalen wij ook de retour-portokosten! 

Al woont u m het meest afgelegen gedeelte van ons land, u krijgt di 

ZELFBEDIENING 
Overal en op elk gebied verrijzen de zelfbedienings
zaken uit de grond. Toen wij, nu meer dan 25 jaar 
geleden, met onze zichtzendingen begonnen, ston
den de grote mogelijkheden van „zelfbediening" 
ons reeds klaar en duidelijk voor ogen. 

De zichtzending is immers wel de meest geper
fectioneerde vorm der zelfbediening. U behoeft er 
niet eens meer voor naar de winkel te gaan. Thuis, 
in de gezellige sfeer van uw huiskamer, kunt u 
thans, al wikkend en wegend, juist die exemplaren 
uitzoeken, welke u het best bevallen. Omdat u ook 
uw verzameling kunt raadplegen, koopt u geen 
exemplaren die u al heeft en bovendien kunt u elk 
zegel dat voor aanschaffing in aanmerking komt, 
goed en rustig bekijken, zodat u geen kat in de 
zak koopt. 

Ongetwijfeld is het hieraan te danken, dat onze 
zichtzendingen een omvang bereikten, die wij nau
welijks hadden durven hopen. 

Het spreekwoord zegt, dat het moeiiyk is twee 
heren tegelijk te dienen. WU verkeren in de geluk
kige omstandigheid dit wel te kunnen doen. 

De PASBEGINNENDE verzamelaar zal namelijk 
aan onze zendingen even veel vreugde beleven als 
de MEEST VERGEVORDERDE verzamelaar, één 
en ander met inachtneming van de normen, waar
aan mensen en zaken nu eenmaal in het dagelijks 
leven gebonden zijn. 

Eén van uw normen zal zijn het budget, dat u 
voor uw liefhebberij ter beschikking wilt stellen. 
De onze is, dat het te besteden bedrag minimum 
ƒ 15,— per zending moet kunnen bedragen, daar 
deze werkwijze anders onmogelijk lonend te maken 
is. Natuurlijk kunt u zelf bepalen of u de zendingen 
1 X per maand of per 2, 3 of 6 maanden wilt 
ontvangen. 

Onlangs brachten wij vele nieuwe zendingen van 
Nederland & O.G. in omloop, in velerlei variaties. 
De mooiste boekjes van: 
NEDERLAND 

hadden een zegelinhoud van ca ƒ 10.000,— 
NED. INDIë 

hadden een zegelinhoud van ca. . . . 
CURACAO 

hadden een zegelinhoud van ca. 
SURINAME 

hadden een zegelinhoud van ca. 

„ 4.500,— 

ƒ 3.500,— 

„ 4.500,— 

Geen weldenkend verzamelaar zal ons van koele 
zakelijkheid beschuldigen als wij zeggen, dat het 
ons onmogelijk is een dergelijke omvangrijke ver
zameling te sturen, als u van plan bent ƒ 15,— 
te besteden. 

Niet dat wij u voor de besteding van zo'n bedrag 
niet dankbaar zouden zijn, maar het heeft dan 
uiteraard geen doel u een dergelijke kostbare col
lectie voor te leggen. 

Geeft u ons uw verzamelgebied 
zo volledig mogelijk op. 
Vermelden a.u.b. beginnend, 
gevorderd of vergevorderd. 

POSTZEC 

VAX DIJYN 
Rotterdam - Berkelselaan 92b - T 



[^DINGEN 

E WINKEL A A N HUIS 
Dnder dat dit u één cent kost 

Wij hebben echter 10-tallen zendingen van 

NEDERLAND - NED. INDIË 
CURACAO en SURINAME 
in omloop waarvan de zegelinhoud / 400,— ä 
ƒ 500,— bedraagt en waarvan de samenstelling on
derling verschilt. Daarin zult u vast wel ƒ 15,— of 
meer kunnen besteden en, bij een periodieke toe
zending, krijgt u op zo'n manier, met uitzondering 
van de duurste zegels, een vrijwel complete ver
zameling van Nederland & O.G. onder ogen, zowel 
gebruikt als ongebruikt. 

Bent u al een VERGEVORDERD verzamelaar, dan 
behoeft u toch ook weer GEEN CROESES te zijn 
om van de hierboven aangehaalde waardevolle 
zendingen gebruik te kunnen maken. Deze zendin
gen kunnen immers in verschillende onderdelen 
worden gesplitst en VAN ONZE SOEPELHEID 
OM TE PROBEREN AAN UW WENSEN TE VOL
DOEN kunt u zich verzekerd houden. 

)ok u zult dan op den duur verlangend gaan uitzien 
aar het praktische kistje, dat de post u keurig thuis 
rengt en waarin de gefrankeerde retour-emballage al 
anwezig is. 

H A N D E L 

k VERHAGE 
O of 01800-48209 - Giro 234272 

Uit de 
gingen 
heer K. 

vele 
willen 

honderden tevredenhe idsbe tu i -
wij ons beperken 

, accountan t te H., n.1.: 

W a a r h e i d in r e c l a m e 

is b l i j k b a a r 

tot die v a n de 

u w s t e l r e g e l 

ETROPA 
Ook hier willen wij proberen u met cijfers enig 
inzicht te geven van hetgeen u kunt verwachten. 

Land 
BELGIË 
F R A N K R I J K 
ZWITSERLAND 
LUXEMBURG 
DUITSLAND 
SAARGEBIED 
ENGELAND 
NOORWEGEN 
ZWEDEN 
DENEMARKEN 
FINLAND 
I JSLAND 
VATICAAN ' 
MONACO 

Begin- inhoud ca. 
ƒ 5500,— 
„ 5300,— 
„ 6000,— 
„ 2000,— 
„ 1500,— 
„ 1500,— 
„ 2800,— 
„ 1600,— 
„ 2000,— 
„ 1600,— 
„ 1500,— 
„ 1100,— 
„ 2000,— 
„ 1100,— 

Insiders kunnen hieruit wel zien, dat deze landen 
lang niet compleet zijn, maar dat er toch, zelfs 
voor de meest vergevorderde verzamelaar een ge
rede kans bestaat er iets in te vinden. 

Wij deden slechts een greep, want ook van de hier
boven niet vermelde landen, zoals: 
IWa-oorloë.« Duits land, Hongarije, I ta l ië , 
A lban ië , Rus land, «nz. 
zijn mooie boekjes beschikbaar. 

F R A I V S E K O L O X I Ë X 
Mooie boekjes, weliswaar minder kostbaar dan de 
Engelse koloniën, maar toch mooie zendingen. 

EIVGELAIVD & KOLOIVIËJV 
Deze vormen onze 2e specialiteit. Verzamelaars 
daarvan, die nog nooit met de boekjes Eng. Kol. 
kennis maakten, hebben werkelijk iets gemist. Er 
is daarin regelmatig voor een bedrag in omloop 
van 

25 a 3 0 DUIZEND GULDEN 
Doordat er aan de ene kant boekjes afvallen, aan 
de andere kant weer boekjes bijkomen, varieert de 
sortering daarvan doorlopend. 
U zult geen lelqke of beschadigde, hoog genoteer
de zegels aantreffen, welke dan zogenaamd laag 
zijn geprijsd, maar in feite heel duur zijn. Alles is 
met zorg samengesteld en geclassificeerd. De ze
gels van George VI en Q. Elisabeth worden af
zonderlijk van het oudere gedeelte opgeplakt. Ook 
hier zijn de zegels zoveel mogelqk ongebruikt en 
gebruikt aanwezig. 



Sac. Engelkamp biedt aan: 
Suriname nrs 4 ong. 6,— 
Idem nrs 5 ong 6,— 
Idem Koning 12/a c. ong. 6,80 
Idem Koning 15 c. gri|s ong 6,80 
Idem Koning 20 c ong. 14,— 
Idem Koning 25 c ong. nrs 10 20,— 
Idem Koning 30 c ong. 14,— 
Idem Koning 40 c ong. 12,— 
idem Koning 50 c ong. 11,25 
Koning 1 gld ong. 28,— 
Koning 2y, gid ong 44.— 
Opdruk 2'/^ c. ong nrs 21 130,— 
nrs 23 Wilhelmina 10 c. ong. 10,— 
nrs 24 Wilhelmma 12'/^ c. ong 13.— 
nrs 30 opdr. 10 c. 15 c grijs ong 24,— 
nrs 32 a 10 c op 25 c. ultramarijn 

ong. 196,— 
nrs 32 a gebruikt 140,— 
nrs 35 gebruikt 8,— 

nrs 36 gebruikt 6,50 
nrs 39 ongebruikt 12,— 
nrs 40 ongebruikt 64.— 
Tête-bêche nrs 58a ong 18,— 
Tête-bache nrs 59a ong. 20,— 
Kroontjes opdruk serie ong. 80,— 
1923 Jubileum ong. compleet 90,— 
nrs 115, 116. 117 ong. 16,— 
Gewijz jubileum ong. comp). 18,— 
Weld 1928 nrs 137-140 ong. 8,80 
Weid 1929 nrs 141- ia ong. 10,50 
Weid 1931 nrs 146-149 ong 9,20 
Weid 1935 nrs 151-156 ong. 8,— 
Sluier serie ong compl. nrs 167-178 26,50 
Ned zal Herrijzen nrs 197-199 ong. 21,50 
nrs 229-243 ong compl. 65,-=-

Al de nieuwere zegels ot series van 
Suriname hebben wij in voorraad. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM TELEFOON 30998 GIRO 312696 

blanco albums 

schroef of klembanden 
Bladformaat 25 x 28,5 cm. Prima houtvri j papier. In prachtige 
kunstleren band met goudstempel. Reeds duizenden in gebruik 
in Nederland of daarbuiten. De goede oude kwaliteit. 

Schroei Klem 

No. 5. 100 normale bladen flO.50 f13.— 
No. 9. 200 normale bladen f17.— f19.50 
No. 13. 150 dikke bladen f16.25 f18.75 

(De schroefbladen uitgevoerd met verdekte 
schroef). Losse bladen volop na te leveren. 

Verkrijgbaar in eilce goede postzegeihandel 

N.B. Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot de fabrikant, die het bestelde 
filatelistisch gefrankeerd franco toezendt. Bij rechtstreekse bestelling ontvangt men 
(zolang de voorraad strekt) gratis een vloeiboekje voor het drogen van postzegels 
(Alleen bij bestell ngen boven f10.—). 

Album en stockboeken industrie 

NEERLANDIA (Ter Horst) 
Vrouw Juttenstraat 37 — U T R E C H T — Tel. 030-10834 

Postgiro 352003 

Billy ker BB Beter 
1 0 0 \ e r s c h Rusland, plaatjes ƒ 7,— 
300 ,, ,, merendeels plaatjes, compl. series ,, 28,— 

50 „ Bolivia 2,50 
100 ,, Colombia 6,— 
100 „ Nieuw Zeeland „ 3,50 
100 ,, Australië & Staten 3 ,— 
100 ,, Oost Duitsland „ 1,— 
200 „ China „ 2,— 

4 ,, Hol land, Konijnenburg, O N G E T . , compl. , pfr., per 100 sr. . . ,, 15,— 

Anne Devries, Box 312, Amstierdam, tel. 5 57 90, postgiro 12 36 89 
Beter BB Billijker 

Zoek (voor diverse relaties) te koop: 
de marge bij ongetand is doorslag
gevend voor een zeer hoge prijs 
(kan boven vol Yvert zijn). Pruisen 

Port-Nyassaland ' '° 
Honkong voor 1918.° 
(geen stempel: B 62, Victoria Kowlon) 
Betaal hiervoor t o t vol Yvert . 
Oud-Oostennjk (3 eerste ui tga\en) .° 

alleen met no . stempels to t 2x 
Yvert . 

A N T H. 
VONDELSTRAAT 75 

P. V A N O O I J E N 
DEN HAAG - TEL 631306 - GIRO 228958 

Nog een zeer goedkope 
aanbieding van 
I V I E I X E B I A ^lff%C 
nE 
1 

t 1 aan eer 

' l ^ l l^ lË 
met 10% korting bij aankoop boven f 10, 1 

21,— 
rand 

1 licht aangesneden 

2 
3c* 
3c» blok 
4E» 
4*e Blok 
4E 
4F 
5 
6E 
6F 
6Fa 
7» 
7 
7« G 
8*A 
8A 
8C 
8F 
8G 
9'̂ A 

1 9A 
9C 
9D 
9E 
9F 
9G 
10* 
10 Blok 
11D 
11*F 
12«A 
12A 
12F 
13'C 
13*D 
13*F 
13*Fa 
13F* Blok 

1 Boventand 
1 onvolkome 

13D 
13E 
13F 
13G 
U » 
14 
15*A 
15B 
15C 
15H 
16* 
16A 
16B 
16F 
16Fa 
19of* 
21 
24* 

1 25* 
25-29 
30 
32* 
33* 
34* 
37* A 
37*B 
37A 

1 37B 
1 44* 

44 
1 45* 
1 ^S 

48* 
50*C 

1 51 * 
1 52* 

54* 

1 Prima exen 
1 als voorrad 
1 jaargangen 

12,— 
25,— 
2,75 

15,— 
1,75 
8,— 
1,40 
1,15 

24,— 
2,10 
2,10 
2,10 

12,50 
8.75 

17,50 
15,— 

2,50 
3,50 
2,50 
3,50 

12,— 
0,65 
0,75 
0,20 
0,15 
0,03 
4,70 
0,75 
6.— 
1,50 
9,50 

42,50 
2,— 
1,25 
9,— 

11,50 
7,50 
7,50 

30,— 
ng 
n. 

0,75 
0,75 
0,30 
2,25 
7,50 
1,45 

10,— 
1,75 
0,75 
0,95 

29,— 
14,— 
14,— 
11,50 
11,50 
0,30 
5,— 
4,50 
2 50 
2 20 

12,50 
0,95 
0,95 
4,90 

14,— 
15,50 
8,— 
8,— 
0,75 
0,45 
1,70 
1,25 
0,60 
1,— 
1,60 
0,75 
2.25 

55* 3,75 
56* 5,— 
58*A 26,— 
58«B 16,50 
58*C 16,50 
58A 1,70 
58C 0,30 
59*B 21,— 
59*C 22,50 
59 0,55 
40B*-49B 20.— 
40B*41B 0,45 
48*C 5,50 
48C 3,50 
60*A 20,— 
60*B 10,— 
60B 2,— 
61 9,— 
62* 0,45 
62 0,50 
71 0,45 
73* 0,75 
73 0,65 
74* 1,90 
75* 1,90 
79A 2,75 
79a 65,— 
79C 1,90 
80 9,50 
65*' 0,95 
68*f 0,75 
70*f 0,50 
71 *f 0.90 
72*f 0,75 
78*f 2,— 
81 »-82 0,45 
83* 0,75 
84*.85 0,75 
87* 0,90 
89* 2,50 
91* 0,90 
97*A 15,— 
97*B 15,— 
97*C 13,75 
98* 19,— 
83 0,90 
89 1.45 
90 1,10 
91 0,90 
92 1,20 
93 2,70 
96 0,25 
97 2,30 
81*f-92( en 
94«f-97f 95,— 
97*f 65.— 
121* 0,75 
122* 3,50 
123* 0,55 
126* 0,90 
133 0,30 
134 0,18 
134c 0,40 
135* 1,50 
136* 2,50 
136 2,50 
140* 0,35 
141* 1,80 
141 0,40 

158* 
159* 
160*-162 
160-162 
164 
165 
167 »-170 
171* 
172*of 
173*of 
174* 
175*of 
176 
177*of 
178* 
179* 
180* 
181* 
181 
182 «-185 
186*-191 
186-199 
198» 
199* 
201* 
201 
202* 
203* 
204» 
205* 
206» 
209» 
209 
207-210 
211 »-213 
214 »-215 
215* 
216» 
217»-220 
221 »-22S 
226»-227 
228» 
229» 
230*-234 
235»-238 
235-238 
239*-240 
241-243 
245 
254» 
256» 
258» 
259» 
261» 
262» 
263* 
264* 
265* 
257 
258 
259 
261 
262 
263 
264 
265 
266»-271 
266-271 
273 

141*A 32.— _ _ _ _ ^ ^ 
142*.143 0,50 
144* 0,35 
145* 1,10 
146* 1,65 
147-148 0,45 
149*-159 45,— 
152* 3,50 
153* 4,50 
154* 3,75 
155* 4,— 
157* 3.50 

ipl. * of wil zeggen gest. of o 

Aanbieding 

3,65 
3 50 
0,75 
0,25 
0,30 
8,50 
3,25 
0,25 
0,90 
1,50 
1,40 
2,60 
0,25 
0,95 
0,75 
1,60 
0,55 
1,40 
0,10 
5,25 
0,90 
0,50 
0,65 
0,95 
2,— 
1,50 
1,50 
1,35 
1,20 
1,50 
2,— 
4,25 
1,50 
2,30 
0,80 
6,75 
3,40 
0,80 
6,50 
3,75 
1,75 
0,80 
0,70 
2,65 
1,40 
0,90 
2,— 
0,90 
0,70 
0,20 
3,70 
2,20 
2,— 
9,— 

34,— 
13,50 
9,— 

11,— 
1,30 
0,30 
0,15 
1,45 

14,50 
0,95 
2,20 
5,— 
2,50 
1,75 
0,55 

274* 0,35 
275* 1,50 
276* 0,75 
277* 14,50 
278» 16,— 1 
279* 1,40 
281* 4,75 
282C* 1,50 1 
282*D 5,— 1 
283»C 4,50 1 
283D* 1,50 
284*C 4,25 
284*D 1,75 
285»C 2,75 
285*D 5,25 
286C» 22,50 
286D» 15,— 1 
287» onget 40,— 1 
288* 18,— 1 
289* 1 3 5 , -
281 2,20 
285D 4,— 
288 1 1 , _ 
288 stempel 8,— 1 
289 bijna 
ongestemp. 65,— 1 
289 gewoon | 
gestemp. 60,— | 
289 zwaarder 1 
stempel 50,— 1 
290»-292 7,— 1 
290-292 6,75 1 
290*-291 1,10 1 
294* 1,40 1 
300*-301 0,65 1 
303» 0,50 1 
304 »-316 2,90 
314-316 0,30 1 
322»-330 2,25 
331 '-332 8,50 
333 «-336 0,45 1 
337*-344 1,90 1 
345* 8,— 1 
346» 25,— 1 
345 4,20 
322»a en 
323a strip 1 
van 3 ge- | 
broken krul 1 
in 't midden 8,— 1 
330*a 4,— 
330a 3,50 
347»-350 0,70 
344*A 1,10 
351*-358 1,60 
353*bf 16,50 1 
356*bf 15,— 1 
359* 2,52 
360* 10,— 
361* 24,— 
359 1,75 1 
360 3,20 1 
361 16,— 1 
356A» 1,10 1 
362*-370,374-383 | 

2,25 1 
371 * 0,50 
374*-388 15,— 
383-388 1,35 1 

postfrisse blokken van 
4 Nrs 38-39a 40-49. SOc. SI-52. 
54-59 

N rs 63-70, 
N r 78 
N r 80 2 / , 
Nrs 115-134 
Nrs iK-3Ut 
N r 361 25 

ngest. Vorige 
g. Alle filatelistische artikelen voorhanden 
van Davo, Favoriet en Holland Albums voor 

Prijs f 240,— 

Jl, 73, 75 en 7« 3«,— 
12,S0 

Ged Java 65,— 
10 et—2'/s gId 160,— 
10 en 25 gId 13S,— 

Eld 100,— 

aanbiedingen geldig zolang 
Supplementen ook oudere 1 

handen enz., enz 1 

HENDRIK V A N DER LOO's 

1 Laan van N 
Bezoek aan 
were'd 
Te bereiken 

POSTZEGELHANDEL 

euw Oost Indié 50, Den Haag. Telefoon 070 
huis he'st na telefonische afspraak Grote 

van station Holl. Spoor bus 4 en 'ijn 1 ' ; var 

-85 01 90. Giro 24392, 1 
keuze in zegels der gehele | 

Staatsspoor lijn 6 en 17 1 



Goede en goedkope rondzendingen 
van b jna elk land voor | Neder land en Kol 6075% Ned Spec Cat 
radig Pracht kwahte.t I Duitsland en Geb 20.M% Michel 
riike verscheidenheid en ■ _ , . . , « , < » „ 
uitgepriisd voor | " « « * » " <<= wereld 3060 cent p Yvert Frs 
M nimumafname 10— Korting b j afname boven 25— 5% en boven 1 0 0 ^ 10% 

Een kleine greep complete ongebruikte series uit de rondzending 
Midden Oosten, 

Transjordanie 
98/112 incl zeldz 

afw 
137/48 
148A/61 tand 14 
148A/61 tand 12 
Irak 
26/39 
124/46 
D90A/107 
Sync Royaume 
62 
75a Blok 
74a blok 
LP 60/69 
SaudiArabie D6 

EFF 
40 — 
47 50 
47 50 
30 — 

30 — 
45 — 
37 50 

50 — 
15 — 
6 — 

75 — 
30 — 

Sandiak Alexandret te 
LP 1/8 1 9 , 

Egypce 
94/96 
150/54 
idem gebr 
Etiopie 
100/105 
117/31 
199/208 
LP 21/22 
Iran (Perzie) 
6b 
9b 
9 alle 4 typen 
Oud Perzie is meest 
249/66 
398/98F 
733/34 

1 9 
32 50 
32 50 

25 — 
2 0 
22 50 
22 50 

30 — 
22 50 
65 — 

gebr 
40 — 
5 0 
20 — 

Uit deze greep moge blijken dat in onze rondzending vele ge
zochte en zeldzame series en stukken aanwezig zijn 
By bestelling gaarne opgavt refer en welk land gebruikt o ongebruikt gewenst wordt 

T O L H U I Z E N Folkmgestr 35, Groningen 

Waf zeggen andere verzamelaars 
over onze zichtzendingen ? 

aangezien uv/ zendingen altijd op zeer hoog peil staan 
Dhr C de L te G 6 1 6) 

Overigens mijn complimenten voor de goed verzorgde 
rondzendingen waaruit ik ook als meer gevorderd ver
zamelaar nog heel wat zegels heb kunnen halen 

Dhr I G O te ^ 77 il 60 

Deze zending is mij goed bevallen 
Dhr W J P ! 8 9J6J 

Speciaal aangeboden 
Engeland Oostenrijk (plus Levant en Lomb Ven) , postfris 
Scandinavië en Z U I D  A M E R I K A 

Wegens drukte geen mancolijsten Mm uitname per 
zending f l O — S v p referenties opgeven 
Uw schrifteliike aanvraag voor een proefzending naar 

SoestZuid 
V e r l . Kolonieweg 6 Fa. H. OVERDUIN 

1 E U R O P A  V L U C H T E L I N G E N 
Roemenie 1960 Europa 3w (S Off ) 

1960 Vlucht Iw 
Denemarken 1957 Vlucht Iw 
Libanon 1926 Vlucht 16 w 
Syrie 1926 Vlucht 16w 
Europa 1960 19 landen pfr 
Europa 40 versch gebr (z Ned + 
voorl + Nato) 

J. W. EECKHOUT 
1 K V Gelrestraat 12 Huissen (Gld ) 

F D C 1 
ƒ 125 ƒ 3,25 (3 s t ) 
„ 1,25 „ 2,50 
„ 0,85 
,. 18 — 1 
,. 18,— 1 
,> 21,— 1 

„ 17,50 1 

Giro 1011110 1 

E U R O P SAMENW IN OPTIMA FORMA 10 j SAS FDC Denem ƒ 0,95 
(*ƒ 0,45) Noorw ƒ 1,45 ( ' ƒ 0 65) Zweden 3 tand ƒ 1 70 ( •ƒ 1 15) Duitsl 
Marsh ƒ O 90 ( ƒ O 50) Europa st op gei 11 env Neder! Ridderz ƒ 0 50 Pluimv 
ƒ 0,45 Natoc Turkije 6 okt 60 ƒ 1 25 CEPT 60 Ie kwal FDC s cpl en los 
ook Liechtenst alle postfris, behalve Liechtenst Onze uitgebr Europa aanb 
dec -nr blijft nog 1 maand geldig PROFITEER HIER V A N S u n n Vruchten 
ƒ 1,20 {*ƒ O 70), Zwits Propag 61 ƒ 1 75 Gneken l Krpr Konstantijn ƒ 1,45 
{Olymp ) KLM vl Lagos (mooie frank) ƒ O 95, België Huwelijk ƒ 1 65, 
Christkindl '60 ƒ 0,50 FDC's abonn 22 landen Soepele voorw Vrijbl op aanvr 
T HARTEVELD'S FDC SERVICE - KERSTROOSSTRAAT 9C - R DAM-12 
TEL 18 42 00 P O R T O EXTRA G I R O 50 74 07 

Afwezig 16 to t 20 febr 

1 INTERPHILA 1962 (Int Phil Adresboek, 4e jaargang) verschijnt in oktober 
1961 
Gratis prospectus met gegevens over adresopname met ruilgegevens, enz ver 
krijgbaar bij de Ned vertegenwoordiging 

1 P C V A N A N D E t , Postbus 54, Katwijk aan Zee 

F I N L A N D No volgens Yvert 1961 
4 
5 
6 
7 
8 
' 13 1 50 
14 1 — 
15 2 50 
16 0 30 
17 1 — 
18 8 75 
19 20 — 
20 6 25 
13a 8 75 
14a 1 75 
15a 13 75 
16a 0 50 
17a 1 75 
18a 32 50 
21 0 20 
22 0 30 
23 010 
24 0 25 
25 2 — 
28 015 
29 0 07 
30 010 
31 0 07 
32 018 
33 0 45 
34 11 25 
35 12 50 
34« 11 25 
29a 0 05 

1 30a 0 08 
1 31a 0 05 
1 32a 012 
1 36 0 50 

37 0 90 
38 0 90 
39 1 25 
40 0 25 
41 2 25 
42» 1 75 
43 2,25 

43* 3 — 
45» 6 25 
49 0 35 
50 012 
51 015 
52 012 
53 0 90 
55 012 
56 0 05 
57 0 05 
58 0 05 
59 0 08 
61 /6S 0 25 
83/90* 20 — 
83/90 20 — 
108* 0 35 
122/23* 0 20 
122/23 0 20 
134/35* 10 — 
134/35 10 — 
136/38* 3 25 
136/38 3 — 
140» 012 
14155* 15 — 
141/55 1 — 
156/58* 3 50 
159/60 1 15 
160* 4 — 
161/63* 6 50 
161/63 6 — 
164/65 2 — 
166* 9 — 
167* 1 65 
167 070 
168/69 0 25 
170 72* 2 75 
170/72 3 — 
173/75* 2 50 
176/78* 2 — 
176/78 1 75 
179 0 85 
180/82* 2 25 
180/82 1 75 
183/85* 5 50 
183/85 1 — 
186/88* 4 — 

186/88 2 — 
192* 0 20 
192/93 010 
194* 4 50 
195* 0 80 
195 0 25 
196/99* 8 — 
200/02* 8 — 
203* 110 
203 1 10 
204* 1 10 
204 0 45 
205/08* 3 50 
209/12* 12 — 
213* 0 20 
213 0 07 
214/17* 2 40 
218* 0 20 
218 0 20 
219* 0 45 
219 0 25 
222/24* 0 45 
222/24 015 
225/28* 7 — 
229* 0 50 
229 0 30 
230* 0 35 
231/33* 0 75 
234/39* 2 25 
240/45* 2 25 
246/50* 3 50 
251/52* 3 — 
251/52 0 35 
253/54* 0 65 
255/60» 0 80 
255/60 0 30 
261/64* 2 — 
271/64 2 — 
265* 0 35 
265 010 
266* 0 35 
266 010 
267» 0 90 
267 012 
268» 0 25 
268 010 

Uw mancohjst naar P O S T Z E G E l 
KRUISWEG 43 - H A A R L E M - Teletoon 15515 Gir 

Voor niet schriftelijk opgegeven 
verantwoordeli jkheid aanvaarden 

269/70» 0,30 
271/74* 1 35 
275* 0 25 
276* 0 20 
277* 0 25 
278/81* 0 75 
282/86» 1 75 
287* 015 
287 015 
288/302B* 
los 60 et per fr 
288/302B 1 — 
303* 015 
304* 0 90 
304 0 07 
305/08* 0 75 
309/10» 2 — 
309/10 015 
311* 0 40 
311 015 
312/13» 0 40 
314* 0 40 
314 0 20 
315/16* 1 — 
315/16 0 20 
317/18* 0 70 
317/18 0 35 
319* 0 35 
319 015 
320* 0 45 
320 015 
321» 0 45 
321 015 
322* 0 70 
323* 0 45 
323 0 20 
324/25* 0 45 
324/25 0 40 
326/30* 1 75 
331 * 0 50 
331 0 25 
332» 0 50 
332 0 25 
333* 0 50 
334/37* 1 40 
338/40» 1 50 

341» 0,65 
342/43* 1 25 
344 010 
345/48* 2 25 
349/51* 175 
349/51 1 20 
352/53* 3 50 
354/55* 3 25 
356/58* 2 25 
359* 1 40 
359 0 75 
360* 0 70 
360 0 40 
361» 0 80 
361 0 35 
362/67 0 40 
368/70» 1 90 
371/73» 1 25 
371/73 0 50 
374* 0 85 
374 0 25 
375/77» 1 75 
378* 0 90 
378 0 25 
379/81* 2 50 
382/83» 1 10 
382/83 1 — 
384/87* 2 — 
384/87 0 30 
388/89* 1,75 
388 89 115 
390/92* 2 50 
393* 0 90 
394* 0 90 
395* 1 10 
395 0,75 
396/98* 2 65 
399 0 25 
400» 0 90 
401/03* 2 75 
404* 0,85 
404 0,30 
405/07» 2,— 
408/15 A 3,75 
416* 0,80 
416 0 35 

417/19» 
420* 
421* 
422/23* 
422/23 
424* 
425* 
426/28* 
429* 
430/32» 
433/35* 
436* 
437* 
437 
438* 
439* 
439a* 
440* 
441/43» 
444* 
444 
445/46» 
445/46 
447* 
447 
448/51» 
452* 
452 
453* 
453 
454* 
455* 
456* 
456 
457* 
458/60* 
461* 
462* 
463/65» 
466* 
467» 
468* 
469/70» 
471» 
472/74» 
475» 

1 annonces kunnen wij geen 1 

2 — 
0 85 

10 — 
1 20 
0 50 
1 — 
1 — 
2 — 
0 85 
1 80 
1 50 
1 70 
0 80 
0 20 
0 75 
7 50 

15 — 
1 25 
2 — 
0 90 
0 35 
2 75 
140 
1 — 
0 25 
2 20 
0 75 
0 35 
1 — 
0 45 
1 10 
140 
0 95 
0 40 
0 95 
2 20 
0 70 
210 
2 40 
0 90 
090 
0 90 
1 50 
0 90 
1 90 
210 

LHANDEL PHILADEL 
D 135793 Bank Ned Middenstandsbank - C. m L D E R S 

A d m . Philatelie 

'ongebru ik t 1 
476* 0 85 1 
477/79* 210 1 
480* 0 55 1 
481* 070 1 
482* 0 70 1 
483/84» 0 80 1 
485* 1 35 1 
486/88» 1 30 1 
489* 0 55 1 
490* 0 55 1 
491* 055 1 
492* 4 75 1 
493/94* 1,45 1 

Luchtpost 1 

1* 40— 1 
1 40— 1 
2* 045 1 
3* 8 — 1 
3 2 50 1 
4* 6— 1 
5/6* 1 50 1 
7* 0 85 1 

Timbre Militair 1 

1 015 1 
2/3* 0 20 1 
4/5* 0 35 1 
5/6* 0 20 1 

Timbre Autobus 1 

1/5* 10— 1 
6/9 3 75 

f 1 1 
1 

16/21» 2,— 1 
22/27* 2— 1 
28* 0 45 1 

PHIA 
H A A R L E M 



KLEINE A N N O N C E S 
T e koop üt i t 1 Uli tt(.„en atle landen^ 
gevraagd BRIEVEN OF KAARTEN 
met zegels van (ook enkele zegels) Ver 
Europa (zie mndbl dec ) , U N O (alle 
landen), Wereld vlucht jaar, 75 jaar 
U P U , VN New York, Geneve, Int Hof 
\ a n Justitie enz + ongetande series tn 
luxe blocks (geen FDC) E Mum I r , 
N H Brug, Wolddijk 111A Post Gro
ningen. 

Zofk TUSSENPERSOON \ o o r verkoop 
\ a n mijn verzameling postzegels FDC's, 
eciste vluchten etc Beslist geen hande 
laien Provisie nader o%crecn te komen 
Tel afspraken Den Haag 37 10 19 
C Vas Dias, De Sa\ornin Lohmani 11 

R O N D Z E N D C L U B „ D E V E L U W E " 
verzorgt boekjes van N O G , België, 
Luxemburg, Oostenrijk, Franse Kol 
Zoekt u nog Ned FDC's vanaf 1953 
Alles billijke prijzen Aanvragen aan 
J V d Berge, Hoenderparkweg 15 
Apeldoorn 

WIE RUILT N E D E R L A N D of overzee 
en Indonesia postzegels voor Poolse 
postzegels Brieven aan Fr [eziersk: 
Pleszew (WLKP) Kilinskiego 9, Polska 
Verzoeke correspondentie in het Duits 

Te koop gevraagd ROTARY-ZEGELS, 
gebruikt ongebruikt , ook ongetand, 
blokken, mia vellen, proeven, afwijkin
gen, FDC's en bijzondere afstempelingen 
Aanbiedingen of verzoek toezending 
mancolijst aan Ir E H van Broek
huizen, C T Stoikstr 10, Hengelo (O) 

Te koop of te ruil DUITSLAND NA 
1945, ongebr , Y \e r t frs 434,—, tegen 
Vaticaan of Nederland of Luxemburg oi 
Oostenrijk P de Vries Kazernestraat 14, 
Uden, N Br 

Te koop gevraagd Postfrisse series \ a n 
N E D en O G., liefst kwantum P Berke
laar, Doelenstraat 114, Delft 

Gevraagd Deel FRANKRIJK van Kohl 
Brief markenhandbuch, verz Frankrijk, 
partijtjes dupl oude Fr zegels vóór 
1900 (voor vergel mat ), Frankrijk ong 
tussen Yv nrs 101 en 250 P C Ouwe-
hand, Rijkssti aatweg 21, Nieuw-Helvoet 

Te koop gevraagd „EUROPA'* '56 en 
'57, postfris z plakker W Stomp ïur-
riaan Kokstraat 41, Schevenmgen 

Z W E D E N te koop of ter inzage ge
vraagd voor studie, alle waarden Medal-
jontype Gustav V, Yvert 58-61, 62-72, 
97-111 R de Kok, Oosthavenkade 26, 
Vlaardingen 

Gevraagd PROEVEN N E D E R L A N D en 
O G te koop ol in ruil G Janus, 
Stationsweg 81, Vclscn Zuid 

Te koop gevraagd OUDE M U N T E N , 
Zilver of goud of massagoed elke hoe
veelheid Aanbieding met omschrijving 
Kan . uilen met losse kavels betere en 
massa zegels Inkoop - verkoop - ruilen 
P Wildenberg Spoorstraat 4, Voorburg, 
tel 72 26 33 

Te koop gevraagd BERLIJN O P D R U K 
KEN rood ƒ 110,— Postfris zonder 
plakker Tevens alle andere uitgaven van 
Berlijn en D B R tot 1955 Eventueel 
ruil voor Saarland na 1945, postfr z pi 
A G van der Veen, Veenplasweg 23, 
Westlaren (Postbest Zuidlaren) (Dr ) 

i"E KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Legioen-" gels met de opdruk ,luchtpost-
dag van de postzegel", en de Germaanse 
symbolen overdrukt met een kroon (fan-
cy-z egels) Verder Japanse Bezettings
zegels en Rep Indonesië A J Uylen, 
H Heijermanslaan 6 Eindhoven 

Te koop gevraagd NEDERLAND nrs 
48 80, 99/101, 104, 130/1, N E D I N D I Ë : 
1, 2, 5, 24, 30, 80, 67a, 76a, 78a 79a, 
67f 79f, 93 98, 85f, 90f, 97f 135/7, 
149/59, 166 246/265, 276, 277 280, 281, 
287, C U R A g A O : 5. 6, 8, 10, 11, 12, 18, 
24, 25, 28, 38/41, 42/3 71/72a, 74a 75/81, 
SURINAME 4, 9, 10a, 11, 12, 14, 15 
Geen fancyprijzen Bereid ± 50 Vo cata
logus te betalen P Mijnarends, Mozart-
laan 3, Kaarden 

T E K O O P OF TE RUIL- Vaticaan, 
Frankrijk, Nederland Zwitserland 65*/i 
van de catalogus A H van Elk, telef 
(08807) 218, Beuningen (Gld ) 

ISKAEL, ZLci voordelig aangeboden, o a 
Bcnco postfris 10-14 ƒ 17,50, 18 20 
f 1 6 — , 21 26 ƒ 6,—, Blok 1 f 47,50 
ld gebr ƒ 25,— Vraagt pn)sopga\e 
andere seiics' K W Coppoolse Ronde-
laan 17, Bergen N H 

SURINAME, blok nr 308 postfns, per 
stuk ƒ 5,— plus por to Giro 12 43 61 
G A E Kuijntjes Schansweg 41 Rot
terdam 

Aangeboden VERZ N E D E R L A N D (geen 
O G ), WO vee! postfns, + aant 
FDC's (in album), cat w ƒ 615,— 
Ir H A Mecsteis Middenstede 141 
Den Haag 

VATICAAN Te koop aangeboden Een 
bijna complete piachtverzameling onge 
bruikt Vaticaan Waarde Yvert goudfr 
4600 — Zeer geschikt voor beleggings
object G H Ebens, Valkenberglain 33, 
Apeldoorn telefoon 1 23 08 

BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBA DRESSEN ƒ 1,—. 
C J H ter Riet , Getfertsingel 112, 
Enschede Giro 86 68 31 

Direct geld voor BUNDELS en BUN
DELWAAR tegen hoge prijzen Opgave 
aantal en soort aan A v d Heijden, 
Daguerrestr 84, Den Haag 

Ter overname PRACHTVERZAME-
LING Engeland en Gemene Best Reg 
periode George VI Veel p fr en a b c 
nr cat nr N Fr 1766 in luxe kleine 
band Prijs ƒ 700,— H J Mondeel, 
Middenlaan 34 Harderwijk Tel (03410) 
3195 

Te koop P R A C H T COLLECTIE NED. 
en O R , cat waarde f 1400 — voor 
ƒ 550 — J Wuijts v d Rijtstr 18, 
Belgen op Zoom 

200 VERSCH WERELD f 0,87, 500 
versch ƒ 2 60 1000 versch ƒ 5,60, 
500 Europa /" 3 60 1000 versch ƒ 8,10, 
franco uit mijn doubletten D van 
Ommen, Populierenlaan 3 Epe gironr 
89 78 56 

TE 
Ü G 
Priis 
34 

K O O P . 
Meest 

ƒ 125C 
Brmelo 

Verzameling 
postfr 

1 A 
Tel 

IS c a t 
Trom 

(03417) 

N*ederland en 
w ca ƒ 
p, Wilhel 
2684 

2900 
niinal 

BIED GEZELLIGE R U I L A V O N D en 
Z Amerika Azie onder voordelige 
voorwaarden tegen W Europa L Bak
ker 1 H Leopoldstraat 63-1, Haar 
lem 

G O U D E N M U N T E N uit verz te koop, 
vrijblijvend Dubbele dukaten Brabant 
Albert & Isabella zonder jaartal 1598-
1621, f 480,—, 1782 en 1789 per stuk 
ƒ 240,— , 1804-1807 per stuk f 360 — 
Schriftelijke aanvragen oan G N de 
Both De Holten 7, Haren (Gr ) 

Zichtzendingen ENGELSE K O L O N I Ë N . 
Goed verzorgde zichtzendingen met vele 
betere zegels veel klassiek, laag uit-
gepnjsd B de Blieck, Busken Huets t r 
5 II, Amsterdam Tel 12 88 15 

T e a b TE KOOP OF TE RUIL, Ned 
Maandblad 1945 t/m 1960, Stokpaardje 
1959/1960 en D B Z 1959/1960 Aange
boden volledige set Vluchtehngenjaar 
ongebr Tevens te koop kilo's Ned 
met wat buitenland, stort ƒ 6,— op 
giro 61266 van A v d Heijden, Da
guerrestr 84 Den Haag en u ontvangt 
franco 1 kg 

BELGIË 
Wij zenden vi|f F D C en gelegenheids-
stempels tegen vier fl Portvri j. 
L A M B O T R O L A N D - Bugeaudlaan 7 

KOKSYDE BELGIË 

Postaegelhandet „ V Crayenesf 
Asserstraat 7 - GIETEN (Dr) - Tel 05926-279 

ZICHTZENDINGEN 
waarin zeer vele zegels ZONDER PLAKKER. 
UW verzamelgebied - ONS interessegebied 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C - BUSSUM 
TELEFOON 16288, GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 

I van nagenoeg alle gew landen 
BILLIJKE PRIJZEN 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

M o m e n t e e l zeer m o o i e zichtboekjes Ned . 
O G. — Du i t s land enz. Scandinavië — 
Eng. ko l — Z d A m Staten enz enz. 

DUTCH-AUSTRALIAN STAMP BUREAU 
Voor alle nieuwties van Austral i t , Norfolk Island, Nauru, Christmas Island, 
Papua and New Guinea, New Zealand, Niue, Cook Islands, Western Samoa, 
Tokelau en Ross Dependency 
Papua and Nen Guinea 1952, Yvert nr 1 i/m 15 Volledige serie gebruikt 
ä ƒ 21,50 Alleen nr 15 ƒ 7,50 Levering uitsluitend na ontvangst betaling. 
Te koop gevraagd Nederland en O G Verzamelingen en losse zegels Ook 
genegen tot rui 

BOX 32 

len J. Rietbergen 
MALVERN VICTORIA AUSTRALIA 

* = ongestempeld 

F r a n k r i j k 
nr 308 13,75 
nr 3 M / 5 » 27 50 
F i n l a n d 
Vip 1 * 37 50 
D a n z i g 
nr 165/76» 50 — 
A l b a n i ë 
Vip 1 5 / 2 1 * 47 50 

N o s vo 

Belg ië 
nr 
U 7 * 
160» 
258/66* 
293/8* 
351/2 
377/83* 
383 

Postzegelhandel J 
Bergselaan 225b 

Ige 

.c 

IS Yvert 

« — 10 — 
18 75 

9 25 
25 90 
4 0 , — 
26 25 

L u x e m b u r g 
nr 
4 1 * 
42* 
214/8* 
226/30* 
234/8 
239/43* 
244/8* 

. Renzen 
Rotterdam 

4 0 , — 
22 50 

5 50 
7 50 

15 — 
2 1 -
22 — 

(Spec cat Ned ) 
N e d e r l a n d 
nr 
1 8,50 
2 8,50 
3 35 ,— 
3* z j o m 110 ,— 
4 * z gom 27,50 
6 * z gom 67 50 
12 27 50 

I n k o o p - V e r k o o p 

— Giro 481779 | 

ONBERISPELIJK 
S u r i n a m e . 
244 
249 
250 
253 
254 
255 
256 
285/293 
294 
297/307 
308 
330 
331/334 
338/341 
342/346 
347/348 
LP 21 
P 47/57 
Bestellingen 

0,28 
0,08 
0,08 
0,12 
0,15 
0,12 
0,18 
5,95 
2,30 
2,95 
6 95 
0,20 

23,95 
2,30 
3 50 
1 4 0 
1 4 5 
6 95 
s v p 

POSTFRIS NEDERLAND 
N e d . A n t i l l e n 
211/217 
257 
261 
262/264 
265/268 
269 
270 
271/274 
275/290 
291/292 
293/296 
297 
298/302 
303 
304/306 
307/310 
311/313 
314 

per giro 

0,45 
0,38 
0 3 8 
1,35 
3,75 
0,38 
0,38 
2,95 

27,95 
0,65 
2 95 
0 38 
3,95 
0 4 8 
1,30 
2 30 
1,25 
0 48 

N e d e r l a n d -
332/345 
379/391 
397/401 
404 
405/421 
422 
423/427 
443 
444/448 
449/453 
454/459 
490/494 
504/505 
506/507 
508/512 
544/548 
550/555 
556/560 

1.95 
0 65 
0,25 
0 05 
0 50 
0,03 
0,20 
0 02 
0 20 
0 45 
0,50 
0,70 
0 35 
0 35 
0 85 
1 3 5 
5 50 
7 95 

porto extra onder M O — 

POSTZEGELHANDEL J. 
tieesstraat 23 Leerdam Gi ro 

BATS 
26 87 61 

& O.R. 
N e d e r l a n d 
561/562 
573/577 
583/587 
601 
602/606 
668/672 
673/677 
678/679 
680/684 
685/689 
690/691 
692/696 
697/698 
699/703 
704/708 
710/711 
735/739 
744/748 

0,50 
1,95 
3,95 
0,25 
3,95 
1,90 
1 50 
4,95 
1,20 
1,50 
0,65 
1,40 
1,50 
1 15 
1,80 
0,50 
1 6 5 
1,35 

VERZAMELIKG VATICAAN 
te koop of in ruil voor Duitsland en/of Frankrijk 

België Tel 10 22,50 Vaticaan L 22/3 35,— 
Duitsland L 27/34 17,50 Luxemburg 294/9« 3,50 
Denemarken 1 9 0 / 2 ' 6 25 Itali« 537 12,50 

* = postfris 

J. F. C. VERHOEVEN 
Ten Hovestraat 66a — Den Haag - Giro 310949 



Verzamelaars 
1 heidsstempels 

BELGIË 
van F D C 
abonneert 

speciale F D C dienst en 
dere nieuv/e 
adres thuis 

en gelegen | 
U aan onze | 
U krijgt ie- 1 

F D C aan uw persoonlijk 1 
besteld 

LAMBOT ROLAND -
Inlichtingen 1 

ïugeaudlaan 7 1 
KOKSYDE - BELGIË 

Beschaafd meisje, 17 \r , goed 
op de hoogte met de filatelie, 
zoektplaats in winkel of bedrijf 
Westen v h. land 

Brieven onder nummer Ph 786 
Boom-Ruygrok N.V Haarlem 

Posfzegelhandelaren ! 
WIJ hebben een grote sortering series en gros 
p&i 5, 10 en 100 o a bloemen, dieren, sport enz 
Diverse samenstellingen 
Vraagt vrijblijvend een zichtzending 
Tevens lilatelistische benodigdheden pin
cetten, tandingmeters, enz 

POSTZEGELHANDEL LETCO NV. 
Keizersgracht 762, (Parkeerpl.: Amstelveld), 
Amsterdam — Tel. 62220 — Giro 250035. 

O nbekendheid met 

Voor mlich 

anger 

„DE 
tingen 

een excuus voor het feit dat gfj 

BEELDFILATELIST" 
F F Venema Zeecro t 9, Wi|k 

nog geen 

aan Zee 

lid z t van 1 

ZICHTZENDINGEN 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen 

en Europese Unie 

liggen voor U ter verzending gereed. 

Deze boekjes voor pasbeginnende en gevorderde 
verzamelaars bevatten uitslu.tend prima kwaliteit 
zegels, o a veel postfris materiaal zonder plakker. 

Om U de onkosten van de porto te besparen, wordt 
door ons de heen- en retourzending gefrankeerd 

BIJ een aankoop boven F 25,- kunt U 5% korting 
in mindering brengen 

Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne 
uitname per zichtzending minimaal F 10,— 

Nederland en Suriname-prijslijst met vele 
series en losse zegels gratis op aanvraag 

Postzegelhandel J. VAN MASTRIGT 
Willem Buytewechstraat 222 b - ROTTERDAM 6 
Telefoon 010-58722 - Giro 66U78 

Verzamelt U 

. . V E R E N I G D - E U R O P A " 
zegels? 

Op dit gebied (ook voorlopers) leveren wij de hoogste 
kwaliteit tegen de laagste prijzen. 

Vraagt vrijbli jvend onze aanbiedingslijst. | 

Postzegelhandel ,JUROPA" 
Postbus 67, Heemstede 

NIEUWE 

UITGIFTEN 

SURINAME 

NED. ANTILLEN 

NED.Nw.GUINEA 

leverbaar bij abonnement 
óók op: First-Day Cover 

Bestel nu uw album, 
voorzien van het nieuwe supplement. 

Davo-album „Populair", 
N E D E R L A N D OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
Geheel linnen - rode schroefband met landswapen 
in blauw en goud Prima houtvri j papier, 23% X 28%. 
Prijs f^2,50 

H e t grote , ,Davo"-album voor: 
N E D E R L A N D E N O V E R Z E E S E G E B I E D S D E L E N 
Geheel linnen, blauwe stempel-band, uitgevoerd in 
goud en blauw. Prima houtvri j papier, bladen op 
royaal ormaat 27% x 31 cm In schroefband f 15,— 

Idem, alléén N e d e r l a n d 
Idem, alléén Overz Gebiedsdelen 

schroef- klem
band band 

ƒ10,— /■ 12,50 
f 1 1 , — f13,50 

„Davo"a lbum U N I T E D  N A T I O N S . 
Complete uitgave van de officiële zegels van de 
United Nations. Donkerblauwe schroefband. 
Formaat 23% x 28% cm Prijs f l O , — 

Blanco , ,Davo"album 
80 bladen  23% x 28% cm  Prijs f 6,50 
Blanco „Davo"album 
80 bladen  27% x 31 cm  Prijs f 12,50 

D A V O  A L B U M 
België f 22,50 
Frankrijk f 20,— 
Zwitserland f 20,— 
Duitsland I (tot 1945) f 20,— 
Duitsland II (na 1945) f 20,— 
Luxemburg f 15,— 
Denemarken f 12,— 
Noorwegen ƒ 12,— 
Zweden f 15,— 
Finland f 12,— 
Vaticaan ƒ 12,— 

Deze albums zijn geheel linnen 
donkerblauw De wapens van de 
landen, op de omslag en de rug 
uitgevoerd in de orig kleuren 
Prima houtvri j papier 27% x 31 cm 
Geheel voorzien van cliche's 
I d e m , doch in klemband 
f 2,50 hoger in prijs. 

„DAVO"- lnsteekboeken 

10 X 16% 
10 X 16% 
10 X 16% 
12% X 19 
17 X 2 1 % 
18 X 2 1 % 
23 X 32 
25 X 32% 
29 X 32% 

4 
8 

16 
16 
16 
32 
16 
32 
48 

24 
48 
96 

112 
128 
256 
192 

0,65 
0,95 
1.75 
2,50 
3,50 
6,75 
7,50 

384 15,— 
576 30,— 

Vervaardigd van prima, hout
vri j zuiver wi t „Bristol
k a r t o n " met pergamijn 
stroken 
De rugzijde met linnen 
gebonden 

Levering geschtedc uitsluitend bi) vooruitbetaling op postgirorek 318068 
50 cent portp extra 

Heeft u ook al kennisgemaakt met onze rondzenddienst' Mooie boekjes Ned & O G 
voorradig Aanvullingsbtaden van bovenstaande albums zijn ook los verkriigbaar 

POSTZEGELHANDEL W. H. v. 't VELDT 
GODELINDEDWARSSTRAAT 1 BUSSUM 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
Rokin 58 Amslerdam-C. Telefoon 3 02 61 - 24 23 80 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

In onze IMPORTANTE VEILING. 
die van 22-25 MAART a.s. 
zal worden gehouden, komt onder meer veel belangrijk materiaal 
afkomstig uit nalatenschappen ten verkoop. Ruim 2000 nnerei\deeis 
waardevolle kavels, met vele zeldzame nummers en series, met 
name van de diverse EUROPALANDEN, alsmede op de speciale 
RESTANTENDAG, zaterdag 25 maart, vele waardevolle collecties, 
landenrestanten, stockboeken enz. enz. 

Catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen toegezonden; 
voor serieuze gegadigden die nog niet met ons In relatie mochten 
staan wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd, die op aan
vraag gratis verkrijgbaar zijn. 

'^^(DfflCD®!^ 

Voor onze MEI-VEILING kan nog dageli|ks materiaal voorden toegevoegd. 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

BIJZONDERE 
AANBIEDING 

Nederlands Nieuw-Guinea 

F. D. C O V E R S 
1955 Rode Kruis op gewone enveloppe met fou

tieve afstempeling, 1 Oktober 1955 i.p.v. 1 No
vember! ƒ12,50 

1959 Sterrengebergfie (GEEN FD-cover) met afst. 
Expeditie Sterrengebergte (spec, stempel) en 
Sibil, september 1959 (nog slechts twee exem
plaren voooradig) 15,— 

1950 Kroonduiven op geïll. FD-cover (oplage was 
slechte 200 exemplaren) 12,50 

1959 Parachutepost Gaistseau-filmexpedltie (oplage 
was zeer klein) (2 ex. voorradig) 10,— 

1960 1 Dec, 40 cent Kon. Juliana (groot model) op 
geïll. FD-cover (oplage 200 ex., waarvan 21 
stuks defect waren zodat slechts 179 stuks in 
omloop gekomen zijn) 10,— 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
FRÖBELSTRAAT 5 IH — AMSTERDAM-WEST 3 
Teletoon 19.00.23 Postg i ro 19.31.56 

B a n k i e r s : Arn . Gilissens Bank N.V., D a m r a k 80, A m s t e r d a m 
Jonas & Kruseman , H e r e n g r a c h t 522, Ams te rdam. 

Onze 

236e POSTZEGELVEILING 
zal binnenkort plaatsvinden. Deze prachtige 

veiling zal o.a. bevatten de collecties: 

BELGIË gespecialiseerd 

LUXEMBURG gespecialiseerd 

S C A N D I N A V I Ë gespecialiseerd 

uit de enorme 

EYGENRAAM-VERZAMELING 
Indien U nu de bijzonder mooi geïllustreerde veiling
catalogus aanvraagt, kunt U van toezending verzekerd 

zijn! 

Of wilt U verkopen? 
Vraagt onze gunstige condities. U kunt elke dag Inzenden. 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
Telefoon 070-117020 Lange Poten 15A 


